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Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
 

§1. 
Przepisy definiujące 

1. Zespół nosi nazwę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.  

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie jest jednostką publiczną i działa                             

na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz.59),  

2) Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJACE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60);  

3) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zmianami). 

4) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019.1078 z dnia 

2019.06.11), 

5) Inne akty prawne wydane do ustaw. 

3. W Szkole obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły, a w szczególności ustawy, 

rozporządzenia, uchwały, zarządzenia wydane przez nadrzędne organy władzy administracji państwowej                     

i samorządowej.  

4. Podstawą działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel inie jest akt założycielski, 

stanowiący Uchwałę Nr XXV/189/2013 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie 

powołania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie  oraz niniejszy Statut.  

5. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) „Centrum” - należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Strzelinie.  

2) „CKZiU” - należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                          w 

Strzelinie. 

3) „Szkole” - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelinie. 

4)  „BSIS” – należy przez to rozumieć Branżowa Szkołę I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

5) „Dyrektorze”, „Radzie Pedagogicznej”, „Radzie Rodziców”, „Samorządzie Uczniowskim”, „Samorządzie 

Słuchaczy” - należy przez to rozumieć organy działające w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelinie. 

6) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden 

z oddziałów w szkole w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.  

7) „uczniu” - należy przez to rozumieć ucznia Technikum i ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia                        w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

8) „młodocianym” – należy przez to rozumieć ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelinie, który posiada 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartą z pracodawcą na podstawie odrębnych 

przepisów,  

9) „ośrodku dokształcania” - należy przez to rozumieć Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z którym CKZiU w Strzelinie zawarło umowę 

dotyczącą dokształcania teoretycznego z przedmiotów zawodowych realizowanych  w formie turnusów. 
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10)  „kursie” - należy przez to rozumieć czterotygodniowy turnus dokształcania teoretycznego przedmiotów 

zawodowych organizowany w ośrodku dokształcania. 

11) „słuchaczu” – należy przez to rozumieć słuchacza szkoły dla dorosłych i uczestnika kursów                     w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

12) „rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

13) „Organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Powiat Strzeliński. 

14) „Organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty we Wrocławiu. 

15) „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE                       

(Dz. U. z 2017 r. poz.59), Ustawę z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) . 

16)  „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                  w 

Strzelinie. 

17)  „egzaminie zawodowym” – należy przez to rozumieć egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

18)  „e-dzienniku” – należy przez to rozumieć dziennik zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzony                    

w formie elektronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,  

19)  „e – usprawiedliwieniu” – należy przez to rozumieć moduł usprawiedliwiania nieobecności ucznia                       

z poziomu konta rodzica w dzienniku elektronicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego                                   

i Ustawicznego w Strzelinie. 

6. Statut zawiera postanowienia dotyczące Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie oraz 

postanowienia dotyczące Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie. 

§ 2. 
Nazwa, siedziba i status Centrum 

1. Nazwa i adres: 

CENTUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELINIE 

ul. Stanisława Staszica 5 

57 - 100 Strzelin. 

 

2. Siedzibą Centrum są budynki przy ulicy Stanisława Staszica 5 w Strzelinie. 

3. W skład Centrum w Strzelinie wchodzą: 

1) budynek oznaczony literą „A”, przy ul. Stanisława Staszica 5, w którym znajdują się pomieszczenia 

administracji Centrum, sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe,  

2) budynek oznaczony literą „B”, przy ul. Św. Michała Archanioła, w którym znajdują się sale dydaktyczne, 

pracownie, pracownie komputerowe i sale gimnastyczne  

3) budynek oznaczony literą „C”, przy ul. Stanisława Staszica 5, w którym znajdują się: Warsztaty Szko lne,  

Stacja Kontroli Pojazdów, pomieszczenia administracji szkoły, gabinet pielęgniarki szkolnej, pracownie 

ćwiczeń praktycznych, pracownie komputerowe, sale dydaktyczne, sale wykładowe. 

4) stadion szkolny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie przy ul. Stanisława 

Staszica 5, wyposażony we wszystkie boiska przewidziane programem stadionu szkolnego, urządzenia 

sportowe, korty tenisowe; 

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie jest jednostką organizacyjną prowadzoną 

przez Powiat Strzeliński. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.  
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6. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie funkcjonują:  

1) Centrum Kształcenia Praktycznego,  

2) Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 

4) Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, 

5) Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, 

6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie 

7) Szkoła Policealna w Strzelinie, 

8) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie, 

9) Warsztaty Szkolne, 

10) Stacja Kontroli Pojazdów, 

11) Ośrodek Szkolenia Kierowców. 

7. Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   w 

Strzelinie są placówkami publicznymi:  

1) Prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

2) Przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3) Zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

4) Realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę 

programową kształcenia w zawodach. 

5) Stosują ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.  

8. Centrum organizuje kursy kwalifikacyjne w zawodach kształcących w Centrum. Zasady organizowania 

i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych określa Regulamin organizacji i prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

9. Zasady działania Stacji Kontroli Pojazdów, funkcjonujących w Centrum, określają odrębne przepisy.  

10. Centrum prowadzi naukę kierowania pojazdami w zakresie kategorii prawa jazdy przewidzianych programem 

nauczania.  

11. W Centrum prowadzi się Pracowniczą Kasę Zapomogowo – Pożyczkową. 

 

§ 3. 
Szkoły wchodzące w skład Centrum 

1. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie wchodzą następujące szkoły: 

1) Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie - szkoła pięcioletnia dla młodzieży                               

na podbudowie szkoły podstawowej, umożliwiająca, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie uzyskanie dyplomu technika oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa 

dojrzałości.  

2) Technikum o pięcioletnim cyklu kształcenia kształci w zawodach: 

a) technik budownictwa   – symbol cyfrowy zawodu: 311204 

b) technik ekonomista   – symbol cyfrowy zawodu: 331403 

c) technik handlowiec  – symbol cyfrowy zawodu: 522305 

d) technik informatyk – symbol cyfrowy zawodu:  351203 

e) technik logistyk    – symbol cyfrowy zawodu: 333107 

f) technik mechanik   – symbol cyfrowy zawodu: 311504   

g) technik pojazdów samochodowych  – symbol cyfrowy zawodu: 311513, 

h) technik robót wykończeniowych w budownictwie – symbol cyfrowy zawodu: 311219. 
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2. W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w pięcioletnim Technikum prowadzi się oddziały 

czteroletnie Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie  dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum, umożliwiającego, po zdaniu egzaminu zawodowego lub egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, uzyskanie dyplomu technika oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie 

świadectwa dojrzałości. 

 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia o trzyletnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu, po ukończeniu której dalsze 

kształcenie może być kontynuowane w Branżowej Szkole II stopnia, której abiturient będzie mógł przystąpić                

do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie, uzyskać wykształcenie na poziomie 

technikum. 

4. Branżowa Szkoła I stopnia w Strzelinie kształci uczniów w trzyletnim okresie nauczania w systemie dziennym                 
na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej  w zawodach:  

1) kierowca mechanik    – symbol cyfrowy zawodu:  832201; 

2) mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy zawodu:  723103; 

3) mechanik – monter maszyn i urządzeń – symbol cyfrowy zawodu:  723310; 

4) mechanik motocyklowy   – symbol cyfrowy zawodu:  723107;  

5) ślusarz    – symbol cyfrowy zawodu:  722204;  
 

5. Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa trzyletnia Zasadnicza Szkołą 

Zawodowa przekształciła się w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia. Naukę w tej szkole może podjąć 

absolwent gimnazjum.  

6. Rekrutacja  kandydatów do pierwszej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia jest prowadzona od roku szkolnego 

2017/2018.  

7. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do Branżowej Szkoły I Stopnia była prowadzona rekrutacja 

absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 jest prowadzona rekrutacja do Branżowej Szkoły      

I Stopnia absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

8. Szkoła Policealna - szkołą dwuletnią dla absolwentów szkół średnich, której ukończenie umożliwia,                     

po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła Policealna                       

w Strzelinie kształci w  formie stacjonarnej w zawodzie:                                                                                          technik 

informatyk – symbol cyfrowy zawodu: 351203. 

9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła trzyletnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie 

wykształcenia średniego, a po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości. Liceum 

Ogólnokształcące kształci w formie zaocznej: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie. 

10. Szkoła Policealna dla Dorosłych - szkoła dwuletnia, dla absolwentów szkół średnich, która po ukończeniu 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Szkoła 

Policealna dla Dorosłych w Strzelinie kształci w formie zaocznej w zawodach:                                                                     

1) technik informatyk – symbol cyfrowy zawodu: 351203 

2) opiekunka środowiskowa – symbol cyfrowy zawodu: 341204 

3) opiekunka osoby starszej – symbol cyfrowy zawodu: 341202. 
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Rozdział 2. 
CELE I ZADANIA CENTRUM 

 

§ 4.  
Kształcenie 

1. Centrum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,                 a 

także zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów                     

i potrzeb danego środowiska. 

2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 

zdania egzaminu maturalnego (przez absolwentów posiadających wykształcenie średnie i uzyskanie 

świadectwa dojrzałości) oraz zdania egzaminu zawodowego (uzyskanie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe), 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania 

wybranego zawodu, 

3) kształtuje osobowość ucznia i jego rozwój intelektualny 

4) kształtuje postawę szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego kraju i regionu,  

5) kształtuje postawy proeuropejskiej, 

2. Nauczanie w Technikum ma na celu:  

1) teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika, opanowanie 

umiejętności zawodowych zawartych w podstawach programowych, programach nauczania danego 

zawodu,  

2) przygotowanie uczniów do uzyskania, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości                      

i do kontynuacji kształcenia w szkołach policealnych lub na studiach wyższych,  

3) poznanie zagadnień postępu technicznego, zasad gospodarki rynkowej, zasad bezpieczeństwa i  higieny 

pracy,  

4) kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

3. Nauczanie w Branżowej Szkole I Stopnia ma na celu przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie w  szkole odbywa się 

w dwóch obszarach: 

1) kształcenia ogólnego,  

2) kształcenia zawodowego. 

4. Do najważniejszych umiejętności kształconych u uczniów w Branżowej Szkole  I Stopnia należą: 

1) czytanie – umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym tekstów 
kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa;  

2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 
formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania                   i 
rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi                                        i 
komunikacyjnymi;  
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6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  
8) umiejętność pracy zespołowej. 

5. Działalność edukacyjna Centrum jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb; 

6. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość               i 
uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 

7. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole i bezpieczeństwa na zajęciach 
organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny                        i 
fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej                   i 
wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie                       
do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny 
psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów                            
lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania 
uczniów; 

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywan ia 
wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe; 

17) zapewnienie opieki przez służbę zdrowia; 

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych           i 
pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego 
wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzyjającego zdrowiu; 
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23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez 
zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu 
kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

25) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu                         
i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 
szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa  w 
kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania 
dla innych kultur i tradycji; 

27) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów 
ochrony środowiska; 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

29) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania                               i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na 
zajęciach    z różnych przedmiotów; 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru                                           i 
wykorzystywania mediów;  

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,                       a 
w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych                     
w Internecie; 

32) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji; 

34) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy 
poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

35) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy; 

36) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym. 

9. Szkoła i nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 
ucznia, stosownie do jego potrzeb  i możliwości.  

10. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno obsługowi 
we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami                          i 
instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

§ 5.  
Wychowanie i profilaktyka 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo - profilaktycznym, wspólnym 

dla szkól wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Strzelinie.  

2. Program wychowawczo - profilaktyczny jest opracowywany i uchwalany na zasadach określonych w § 12. Statutu 

Centrum.  

3. Dyrektor Centrum powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy, zaś 

grupę uczęszczającą na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekunowi kursu. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie 

ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy lub trwania kursu.  

4. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy są zawarte w § 51. Statutu Centrum.  

5. Cele Centrum wynikające z programu wychowawczo - profilaktycznego: 

1) kształtowanie osobowości ucznia oraz jego rozwoju emocjonalnego,  

2) wychowanie do pracy zaangażowanej i twórczej, 

3) kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
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4) wychowanie do życia w rodzinie, 

5) rozwijanie samorządności uczniowskiej i organizacja czasu wolnego, 

6) kształtowanie postaw proekologicznych, 

7) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

8) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 

9) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania 

i dorastania, 

10)  uświadamianie skutków zażywania środków odurzających i stosowania przemocy.  

6. Szkoła, realizując swoje zadania, umożliwia uczniom: 

1) przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania ich hierarchizacji,  

2) poznanie pozytywnych wartości i weryfikacji tego, co niesie ze sobą kultura masowa,  

3) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, wyznaniowych,  

4) nabywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności do dalszego kształcenia, wykonywania zawodu 

i podnoszenia kwalifikacji, 

5) poznawanie siebie i pracę nad własnym rozwojem intelektualnym, 

6) rozwijanie indywidualnych zainteresowań, aktywności i motywacji do samokształcenia,  

7) wprowadzenie w świat kultury i sztuki, 

8) przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, 

9) kształtowanie nawyków dbania o estetykę własnego wyglądu, najbliższego otoczenia i środowiska,  

10) kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywane wybory,  

11) nabywanie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania poglądów własnych i ich obrony,  

12) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych i podejmowania 

właściwej decyzji, 

13) poznanie rzetelnej wiedzy na temat środków odurzających, agresji i przemocy oraz ich wpływu                        

na organizm ludzki i społeczeństwo, 

14) pomoc w podejmowaniu decyzji o zerwaniu z nałogiem i wskazanie możliwości terapii,  

15) rozumienie wychowawczej roli rodziny, 

16) uzyskanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego 

i stwarzanie mu warunków do indywidualnej współpracy z uczniami i ich rodzicami, 

17) współpracę z instytucjami i placówkami pozaszkolnymi świadczącymi pomoc pedagogiczną uczniom 
i ich rodzicom. 

 
§ 6. 

Sposoby real izacj i  zadań szkoły  

1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:  

1) prawidłowe prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

2) organizowanie konkursów, zawodów, zajęć sportowych, 

3) współpracę z uczelniami wyższymi, wyjazdy na wykłady, udział w festiwalach nauki, 

4) prowadzenie kół zainteresowań, 

5) wycieczki przedmiotowe, zawodoznawcze, krajoznawczo- turystycznych, 

6) wyjścia i wyjazdy do teatru, kina, opery, muzeum itp., 

7) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

8) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie I kształtowanie właściwej postwy wobec zgrożeń cywilizacyjnych, 

9) prowadzenie biblioteki szkolnej zgodnie z przepisami prawa. 
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10)  organizowanie pozalekcyjnych kół zainteresowań na podstawie zgłaszanych przez uczniów potrzeb                            

i możliwości finansowych szkoły, 

11) organizowanie nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających uczniom zdobycie 

dodatkowej wiedzy i ułatwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, 

12) spotkania z ciekawymi ludźmi, 

13) pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i środowiskowych, 

14) opracowywanie, w zależności od potrzeb, indywidualnych programów nauczania dla uczniów,  

15) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

16) zajęcia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

17) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

18) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności kształtujące ich kreatywność        i 

aktywność, 

19) wspieranie akcji charytatywnych, podjętych przez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu. 
 

2.  Szkoła, w miarę możliwości, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 
rozwojowych. Umożliwia uczniom rozwijanie ich zainteresowań, stwarza możliwość realizowania indywidualnych 
programów nauczania między innym poprzez:  

3. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia z religii, zajęcia podtrzymujące 

poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. 

4. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawę programową kształcenia 

ogólnego i kształcenia zawodowego dla poszczególnych zawodów zgodnie z dopuszczonymi  programami 

nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

5. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego  zwany dalej 

"programem nauczania", dopuszcza do użytku w szkole Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela/nauczycieli. 

6. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami lub opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel 

wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

7. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być dostosowany                         

do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe 

szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

8. Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski program, obowiązany jest uwzględniać 

poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały  etap edukacyjny; 

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub odpowiednio: 

zawodowego; 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 

9. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny i dotyczy zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, 

zawodu z uwzględnieniem kwalifikacji w poszczególnych zawodach, modułu lub ich części. . 

10.   Program nauczania ogólnego może być dopuszczony do użytku szkolnego w szkole, jeżeli: 

1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 

2) zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
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b)  treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy       

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia,   

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 

3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

11. Program nauczania dla zawodu, opracowany przez nauczyciela, opracowany przez innego autora lub 

zmodyfikowany może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli zawiera:  

1) charakterystykę programu nauczania, 

2) typ programu nauczania, 

3) podstawy prawne kształcenia zawodowego, 

4) założenia programowe, 

5) ogólne cele kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 

6) opis zawodu, 

7) podział godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) na przedmioty z uwzględnieniem 

kwalifikacji w zawodzie i uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz z uwzględnieniem minimalnej ilości godzin jednostek 

efektów kształcenia  

8) szczegółowe cele kształcenia w zawodzie, 

9) plan nauczania przedmiotowego dla zawodu, 

10) stanowi zbiór efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji tych efektów - treści nauczania, określonych 

w aktualnie obowiązujących podstawach programowych, 

11) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub 

innych układów treści, obejmujące: 

a) efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, o których mowa w ppkt 1, które powinny być 

osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, 

b) opis sposobu osiągnięcia efektów kształcenia o których mowa w ppkt 1, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, 

c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji 

kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

określonych w rozporządzeniu o którym mowa w ppkt 1.  

12. W Technikum  o czteroletnim cyklu kształcenia i w Branżowej Szkole I Stopnia dla absolwentów gimnazjum, 

program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli zawiera również efekty 

kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

(PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 oraz z 2018 r. poz. 744)” 

13. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli uwzględnia wyodrębnienie 

kwalifikacji w zawodzie zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez MEN.  

14. Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w szkole, jeżeli jest poprawny pod względem 

merytorycznym i dydaktycznym.  

15. Nauczyciel lub grupa nauczycieli w terminie do dnia 30 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,                     

w którym będzie realizowany program, składa do Dyrektora szkoły wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego 

w szkole programu nauczania.  
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16. W przypadku, gdy jednego przedmiotu w tym samym typie szkoły uczy kilku nauczycieli, mają oni obowiązek 

zaproponować jeden wspólnie wybrany lub opracowany przez siebie program nauczania do danego przedmiotu 

lub zawodu.  

 
17. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor ds. dydaktyczno wychowawczych dla programów ogólnych                                       i  

wicedyrektor ds. zawodowych dla programów dla zawodu  w terminie do 7 dni roboczych dokonują wstępnej 

analizy formalno-prawnej programów nauczania oraz wydają opinię. Opinia musi zawierać informacje, czy program 

nauczania jest zgodny ze stosownymi przepisami prawa, w tym podstawą programową. 

 

18. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole może skierować program 

nauczania do zaopiniowania przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, lub konsultanta, lub doradcy 

metodycznego, lub zespołu przedmiotowego, zespołu nauczycielskiego, zespołu problemowo - zadaniowego 

funkcjonującego w szkole oraz dodatkowo, w przypadku programu nauczania dla zawodu, specjalistów                 z 

zakresu danego zawodu, w szczególności: pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych                          i 

pracowników naukowych.  

 
19. Po przeprowadzonej analizie formalno-prawnej Dyrektor Szkoły, w zależności od rodzaju programu nauczania, 

kieruje program do zaopiniowania.  

20. Opinia zespołu nauczycieli przedmiotów ogólnych musi zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 

nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb                         

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

21. Opinia zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych musi zawierać w szczególności ocenę zgodności programu 

nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu MEN w 

zakresie zawodu, w którym kształci Szkoła i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których 

jest przeznaczony. 

22. Opinia o programach nauczania powinna być wydana w ciągu 7 dni. 

23. W przypadku pozytywnych opinii i stwierdzenia, że  zaproponowany przez nauczyciela lub grupę nauczycieli 

program nauczania spełnia wymagania podstawy programowej oraz jest dostosowany do możliwości i potrzeb 

uczniów, dla których jest przeznaczony, Dyrektor szkoły przekazuje program nauczania do biblioteki szkolnej. 

24. Nauczyciele przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, na którym będzie opiniowany program nauczania, mają 

obowiązek zapoznania się z programem.     

25. W przypadku negatywnych opinii i stwierdzenia, że program nauczania jest wadliwy, wnioskodawca otrzymuje 

program do poprawy ze wskazaniem błędów. 

26. Nauczyciel zobowiązany jest dokonać poprawy programu nauczania w terminie 7 dni i ponownie złożyć program 

w celu przeprowadzenia ponownej procedury dopuszczenia do użytku w szkole.  

27.  Dyrektor Szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zasięga opinii Rady dotyczącej przedstawionych 
programów nauczania kształcenia ogólnego i programów nauczania dla zawodu.   

28. Dopuszczony program nauczania podlega ewaluacji po każdym roku jego wykorzystania. Ewaluacji dokonują 
autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są                    
na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

29. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią 
szkolny zestaw programów nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera 
numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok 
dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1 września 
każdego roku. 

30.  W opinii o programie nauczania dla zawodu opiniodawca powinien ustosunkować się do trafności i doboru treści 
nauczania, poprawności merytorycznej i terminologicznej, zgodności z aktualnym stanem wiedzy i wymaganiami 
określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. 

31. W opinii należy odnieść się do poszczególnych elementów programu, m.in: 

1) szkolnego planu nauczania; 

a) trafności wyodrębnienia przedmiotów oraz określenia ich nazw,  

b) poprawności przyporządkowania liczby godzin na realizacje programów poszczególnych przedmiotów, 
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c) wskazania liczby godzin na realizację efektów kształcenia w odniesieniu do minimalnej liczby godzin 
określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

2) Programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 

a) efektów kształcenia zwracając uwagę na: 

 poprawność zapisu,  

 jednoznaczność sformułowań,  

 terminologię, 

b) materiału kształcenia;  

 zgodność z założonymi celami kształcenia,  

 zgodność z założonymi efektów kształcenia, 

 zgodność z założonymi kryteriami weryfikacji, 

c) warunków osiągania efektów kształcenia; 

 miejsce realizacji zajęć np. pracownie szkolne, pracownie  ćwiczeń praktycznych itp. oraz ich 
wyposażenie, 

d) środków dydaktycznych; zwracając uwagę na trafność doboru środków niezbędnych do realizacji 
programów nauczania poszczególnych działów programowych, 

e) zalecanych metod dydaktycznych; zwracając uwagę na dobór metod nauczania do rodzaju 
realizowanych treści kształcenia, 

f) metody ewaluacji przedmiotu. 

32. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. 

33. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalane w podstawie 
programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, 
właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

34. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem                               o 
niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowanie  
społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza  Dyrektor Szkoły. 

35. Centrum w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy  

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych, 

7) szatni, 

8) stadionu sportowego, 

9) sali gimnastycznej, 

10) siłowni. 

§7. 
Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje 

zespół nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne w szkole. 
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2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają 

Dyrektorowi Dzkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli 

utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danego przedmiotu; 

3. Zespoły, o których mowa w pkt. 2, przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, 

biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych 

lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć kształcenia w zawodzie; 

4) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie 

niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

4. Dyrektor Centrum na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych przedmiotów,                   

a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych 

oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata. 

5. Dyrektor Centrum, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany                        

w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. 

6. Dyrektor Centrum, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów 

ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5. 

7. Dyrektor Centrum, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale,  uzupełnić zestaw materiałów 

ćwiczeniowych. 

8. Dyrektor Centrum podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, 

obowiązujących w danym roku szkolnym.  Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły                 oraz 

na tablicy ogłoszeń w holu szkoły. 

 
§ 8. 

Wolontariat 

1. W Szkole, za zgodą Dyrektora Szkoły, może działać Szkolne Koło Wolontariatu, które jest skierowane                                      

do uczniów CKZiU w Strzelinie, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać inicjatywy charytatywne                          

i kulturalne. 

2. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest  świetlica szkolna w budynku A. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem Dyrektora Szkoły, włączającą 

się w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą. 

4. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

5. Działania w zakresie wolontariatu mogą mieć charakter akcyjny i/lub długofalowy. 

6. Działania wolontariackie mogą być inicjowane przez uczniów, nauczycieli, rodziców, prawnych opiekunów. 

7. Szkoła, za zgodą Dyrektora Szkoły, może się włączyć w akcje wolontariackie i charytatywne organizowane przez 

podmioty zewnętrzne. 

8. Podmioty zewnętrzne, organizujące akcje wolontariackie z udziałem uczniów, mają obowiązek zapewnić uczniom 

bezpieczne warunki pracy. 

9. Działania wolontarickie z udziałem uczniów mogą być prowadzone na terenie Szkoły lub poza nią,                               po 

uzgodnieniu zakresu obowiązków uczniów z opiekunem wolontariatu i uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 
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10. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela - opiekuna Koła Wolontariatu. Opiekunem Koła Wolontariatu może być 

nauczyciel/pedagog/nauczyciel bibliotekarz, który wyrazi chęć organizacji i prowadzenia wolontariatu uczniów                    

i zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym.  

11. W działaniach wolontariatu mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

12. Przynależność do Szkolnego Koła Wolontariatu jest dobrowolna. Uczeń może w dowolnym momencie w roku 

szkolnym zgłosić swój udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu lub w dowolnym momencie może 

zrezygnować z członkostwa. 

 

13. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:  

1) przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej, 

2) kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, 

3) angażowanie młodzieży  do dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy potrzebującym, 

4) kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na innych 

5) aktywizowanie uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,  

6) kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 

7) promowanie idei wolontariatu w szkole, 

8) promowanie życia bez uzależnień, 

9) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

 

14. Formy działania Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1) włączanie się w pracę na rzecz placówek opiekuńczych i wychowawczych, 

2) pomoc przy organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, festynów, loterii itp. 

3) kwesty, zbiórki darów organizowane przez inne organizacje za zgodą Dyrektora Szkoły i pod nadzorem 

Opiekuna Koła 

4) pomoc w organizacji imprez szkolnych 

5) promowanie idei aktywności obywatelskiej i działalności na rzecz środowiska lokalnego, 

6) kwesty, zbiórki na rzecz potrzebujących. 

15. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

16. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który dobrowolnie i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona 

potrzebna. 

17. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu jest złożenie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo 

jest załączana pisemna zgoda rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich). 

18. Po wstąpieniu do Szkolnego Koła Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad 

wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole. 

19. Wolontariusze mogą podejmować pracę woluntarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych; 

20. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych; 

21. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

22. Wychowawca klasy wpisuje do dziennika prace wykonane przez ucznia w ramach wolontariatu oraz ocenę 

zachowania. 

23. Wolontariusz ma prawo do: 

1) dobrowolnego i bezinteresownego działania w zakresie działań wolontariatu, 

2) rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, po wcześniejszym powiadomieniu Opiekuna Koła, 

3) zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, 

4) otrzymania wzorowej oceny zachowania za pracę w SKW. 

24. Wolontariusz ma obowiązek: 

1) godnie reprezentować Szkołę, 

2) realizować cele SKW, 

3) szanować godność osobistą i dobre imię osób, którym pomaga,  

4) rzetelnie wykonywać swoje zobowiązania, 

5) przedstawić Opiekunowi Koła pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w działaniach charytatywnych, 

odbywających się poza terenem szkoły – dotyczy uczniów niepełnoletnich. 

25. Zadania Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu: 
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1) planowanie pracy Koła, 

2) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy, 

3) wspieranie wolontariuszy, 

4) współpraca z instytucjami i organizacjami, 

5) kontakt z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, 

6) ewaluacja działań podejmowanych przez wolontariuszy, 

7) inspirowanie SKW do podejmowania kolejnych działań, 

8) opracowywanie sprawozdań z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, 

9) informowanie Rady Pedagogicznej o działalności wolontariatu. 

26. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

 

§ 9.  
Formy opieki i pomocy uczniom 

1. Szkoła, w miarę możliwości, zapewnia opiekę i pomoc uczniom. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje 

i odpowiada za ich bezpieczeństwo nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć.  

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i  imprez 

organizowanych przez szkołę określa Regulamin organizowania wycieczek i imprez.  

4. W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych dyrekcja szkoły 

organizuje dyżury nauczycieli. 

5. Czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Plan dyżurów nauczycieli. Nauczyciel ma 

obowiązek zapoznać się z aktualnym planem dyżurów.  

6. Zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin  dyżurów nauczycieli. 

7. Wychowawcy klas pierwszych w początkowym okresie pobytu ucznia w szkole powinni wyłonić z  zespołu 

klasowego uczniów: 

1) wybitnie uzdolnionych, 

2) mających bardzo trudną sytuację materialną bądź rodzinną, 

3) mających kłopoty z adaptacją w nowym środowisku, 

4) mających trudności z nauką, 

5) zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

8. Uczniowie wybitnie zdolni objęci są indywidualną opieką nauczycieli uczących w danej klasie.  

9. Indywidualną opiekę nad uczniami mającymi kłopoty z adaptacją w nowym środowisku oraz problemy                        

z nauką sprawuje wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym.  

10. Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniem narządów ruchu, słuchu i wzroku sprawuje 

pedagog szkolny, współpracując w tym zakresie z wychowawcą klasy i pielęgniarką szkolną.  

11. W miarę możliwości szkoły uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, mogą ubiegać 

się o stałą lub doraźną pomoc materialną. Pomoc materialna może być świadczona na rzecz uczniów również 

ze środków pozabudżetowych. 

12. W ramach opieki zdrowotnej Centrum zapewnia opiekę pielęgniarską zgodnie z harmonogramem pracy 

pielęgniarki szkolnej. 

13. Szczegółowe zasady sprawowania opieki medycznej ujęte są w Zakresie kompetencji pielęgniarki 

środowiskowej w miejscu nauczania. 

14. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmuje:  

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną,  

2) promocję zdrowia, 

3) opiekę stomatologiczną. 
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15. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.  

16. Zakres, cele, zasady organizacji, podmioty odpowiedzialne oraz sposób finansowania i dokumentowania 

opieki zdrowotnej nad uczniami określa Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).  

17. Centrum, w miarę swoich możliwości, organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 

18. Za realizację zadań wymienionych w ust. 17, odpowiada wicedyrektor d/s dydaktyczno – wychowawczych, 

pedagog szkolny oraz nauczyciel świetlicy. 

19. W Centrum działa komisja do spraw pomocy materialnej. 

20. W skład komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor d/s dydaktyczno – wychowawczych jako jej przewodniczący, 

2) pedagog szkolny, 

3) nauczyciele powołani przez dyrektora, 

4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

21. Komisję powołuje Dyrektor Centrum. 

22. Z pracy komisji sporządza się protokoły. 

23. Protokoły komisji zatwierdza Dyrektor Centrum. 

24. Formami pomocy materialnej dla uczniów są: 

1) stypendia socjalne, 

2) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,  
3) zasiłki losowe, 

4) umorzenie niektórych opłat, 

5) bilet na dojazd do szkoły, 

6) podręczniki, 

7) pomoc rzeczowa lub żywnościowa; 

8) inna, w zależności od potrzeb i możliwości. 

25. O przyznaniu stypendium socjalnego decyduje sytuacja materialna ucznia. 

26. Stypendium socjalne przyznaje się na czas nie dłuższy niż okres danego roku szkolnego.  

27. Zasiłek losowy może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zasiłek losowy może być przyznany jednorazowo, w formie pieniężnej lub rzeczowej.  

28. Pomoc materialną wymienioną w ust. 24, przyznaje się na wniosek ucznia, jego rodziców, wychowawcy klasy 

albo pedagoga szkolnego. 

29. Świadczenia przyznaje się w ramach środków finansowych przekazywanych szkole na ten cel, środków Rady 

Rodziców lub pochodzących z innych źródeł. 

30. Przy rozpatrywaniu wniosków przyznawania i ustalania wysokości świadczenia brane są pod uwagę: 

1) ilość osób w rodzinie, w tym rodzeństwo w wieku szkolnym, 

2) źródła utrzymania rodziny, dochód na jednego członka rodziny, 

3) status rodziny - rodzina pełna czy rozbita, 

4) koszt dojazdu do szkoły, 

5) inne szczególne przypadki. 

31. Wniosek o świadczenia, wymienione w ust. 28, musi zawierać opinię wychowawcy klasy.  

32. Warunki i zasady udzielania pomocy materialnej określają Regulaminy opracowane przez organ prowadzący 

oraz Regulamin Szkoły. 
 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 20 z 121 

 

§10. 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, czyli ogół działań podejmowanych 

przez Szkołę w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia                            

i zawodu. 

2. Cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: 

1) przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia i wyboru ścieżki edukacyjnej, 

2) przygotowanie ucznia do roli pracownika i pracodawcy na rynku pracy, 

3) pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych, 

4) pomoc uczniowi w poznawaniu jego własnych predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, 

umiejętności, kompetencji, zainteresowań, 

5) pomoc nauczycielom w rozwijaniu talentów i zainteresowań uczniów, diagnozowaniu potrzeb uczniów.  

3. Rada Pedagogiczna do 30 września zatwierdza program doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.  

4. Zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego realizuje nauczyciel – doradca zawodowy. 

5. Cele działania doradcy zawodowego w szkole: 

1) przygotowanie uczniów do właściwego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, 

2) pomoc w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej, 

3) pomoc uczniom w odkrywaniu ich mocnych i słabych stron, predyspozycji, zainteresowań  

4) przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnościami, jak np.: bezrobocie, problemy zdrowotne, 

mobilność zawodowa, 

5) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji lekcji, które zawierają tematy związane z doradztwem 

zawodowym. 

6. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie informacji na temat kierunków i form kształcenia oraz kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie i udostępnianie informacji o zawodach, kierunkach kształcenia, uczelniach, instytucjach 

kształcących i  aktualnej sytuacji na rynku pracy, 

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie edukacji i pracy,  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;  

5) przedstawienie uczniom i rodzicom oferty edukacyjnej szkół i uczelni, które umożliwiają kontynuowanie nauki  

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

8) prowadzenie zajęć dla uczniów wspierających w świadomym planowaniu kariery i podjęciu pracy 

zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, trendów rządzących rynkiem pracy, 

9) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, np. doradców zawodowych w poradniach psychologiczno 

– pedagogicznych, 

10) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez udostępnianie im informacji                                    

i materiałów,  

11) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia w szkole systemu doradztwa zawodowego, 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi szkolny system doradztwa, np. z  Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczna, Młodzieżowym Centrum Kariery, uczelniami wyższymi, OHP itp. 

13) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, 

14) przygotowywanie sprawozdania z prowadzonych działań w zakresie doradztwa zawodowego, 

15) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

16) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 
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7. W wykonywaniu swoich działań doradca zawodowy współpracuje z: 

1) Dyrekcją Szkoły, 

2) Pedagogiem szkolnym,  

3) wychowawcami,  

4) nauczycielami,  

5) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  

6) instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,   

7) Starostwem Powiatowym w Strzelinie w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących kierunków 

rozwoju powiatu,  

8) biblioteką,  

9) szkolną służba zdrowia,  

10) pracodawcami,  

11) uczelniami wyższymi,  

12) Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących rynku pracy,  

13) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Strzelinie w zakresie: 

a) przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej na bazie możliwości intelektualnych, 

psychicznych i fizycznych, 

b) porad grupowych i indywidualnych, 

c) pomocy w podejmowaniu decyzji wyboru zawodu na podstawie informacji uzyskanych podczas zajęć 

grupowych i indywidualnych, 

d) organizacji zawodoznawczych pogadanek dla rodziców,  

e) organizacji warsztatów dla uczniów w celu nabywania umiejętności poznawania siebie i własnych 

możliwości, precyzowania preferencji zawodowych adekwatnych do możliwości intelektualnych 

i psychofizycznych, 

f) prezentowania materiałów opisujących zawody. 

8. Szkoła stwarza uczniom warunki do zapoznania się z możliwością dalszego kształcenia poprzez: 

1) organizowanie zajęć kształcących umiejętności prezentowania siebie i poszukiwania pracy,  

2) organizowanie wycieczek zawodoznawczych, 

3) organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne, 

4) organizowanie zajęć prezentujących kształcenie w szkołach policealnych i wyższych. 

9. W Szkole prezentuje się i omawia : 

1) zadania i czynności zawodowe wybranych zawodów, 

2) środowisko pracy, 

3) wymagania fizyczne i zdrowotne związane z zawodem, 

4) warunki podjęcia pracy w zawodzie, 

5) możliwość awansu, 

6) możliwość zatrudnienia lub przekwalifikowania się, 

7) uczenie się przez całe życie. 

10. Za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole odpowiadają osoby wskazane w programie 

doradztwa zawodowego zatwierdzonym na dany rok szkolny: 

1) wychowawcy klas,  

2) pedagog szkolny, 

3) nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, 

4) nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

5) nauczyciele bibliotek szkolnych 

6) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. 
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§ 11.  
Organizacja i formy współdziałania Centrum z rodzicami 

1. Centrum współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  

2. Rodzice obowiązani są dopilnować regularnego uczęszczania ich dziecka na zajęcia szkolne i  zapewnić 

warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych (zakup podręczników, zeszytów i przyborów 

szkolnych). 

3. Centrum uznaje prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z ich światopoglądem i wyznawanym 

systemem wartości. 

4. Rodzice i nauczyciele są równymi partnerami, tworzącymi społeczność szkolną, w trosce o dobro ucznia.  

5. Rodzice są partnerami w realizacji statutowych zadań Centrum: 

1) biorą udział w planowaniu zadań oraz zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych Centrum,  

2) udzielają, na prośbę wychowawcy, rzetelnej informacji na temat ich dziecka, dotyczących zdrowia, 

warunków domowych i trudności wychowawczych, 

3) pomagają w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych, 

4) powiadamiają wychowawcę o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach szkolnych.  

6. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia uczniów 

w zakresie: 

1) poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

2) zapoznawania rodziców na początku każdego roku szkolnego z zasadami oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

4) dostarczania informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o  szczególnych 

uzdolnieniach ucznia, 

5) omawiania i ustalania z rodzicami metod i sposobów postępowania z młodzieżą,  

6) omawiania z rodzicami spraw związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym ucznia, jego postępami 

i trudnościami w nauce oraz potrzebami w celu stworzenia najkorzystniejszych warunków życia i pracy 

ucznia w środowisku rodzinnym, 

7) wspierania pomocą nauczyciela w jego działaniach. 

7. Spotkania z rodzicami organizowane są co najmniej dwa razy w semestrze danego roku szkolnego oraz 

w miarę bieżących potrzeb. Rodzice mogą uzyskać u wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

wicedyrektora lub dyrektora informację na temat postępów edukacyjnych i funkcjonowania ich dziecka                     

w środowisku szkolnym (zachowanie, frekwencja). 

8. Spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły dotyczą: 

1) omówienia rocznego planu pracy Centrum, 

2) zapoznania rodziców uczniów klas pierwszych z celami Centrum, formami pracy i problematyką związaną 

z procesem kształcenia i wychowania, 

3) omówienia spraw związanych z: 

a) egzaminem maturalnym, 

b) egzaminem zawodowym. 

9. Spotkania rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi dotyczą w szczególności:  

1) omówienia zadań dydaktyczno – wychowawczych klasy i szkoły, 

2) zapoznania z obowiązującymi aktami prawnymi, przepisami i regulaminami obowiązującymi                      w 

Szkole, w tym ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania, 
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3) udzielania informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce,  

4) informowanie o uzdolnieniach, 

5) udzielania indywidualnych informacji o uczniu. 

6) Udzielanie przez rodziców informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia, 

7) Informowania o zakresie i formie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowanej w szkole.  

10. Rodzice mają prawo prosić o zwolnienie ich dziecka z zajęć szkolnych zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Centrum. Zasady zwalniania uczniów z zajęć są zawarte w Statucie Centrum: § 32 i § 66. 

 

§ 12.  
Program wychowawczo - profilaktyczny 

1. W Centrum jest realizowany program wychowawczo - profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i  rodziców. 

2. Program wychowawczo - profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z  Radą 

Pedagogiczną w prawie programu wychowawczo - profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły                     

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

4. Programu, o którym mowa w ust. 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.  

 

§ 13. 
Działalność innowacyjna w szkole 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły                          i 
efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona                    
w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

4. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w szkole oraz współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi 
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa „Procedura działalności innowacyjnej w szkole”. 

5. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w zasadach organizowania wyjazdów młodzieżowych  

 
§ 14. 

Eksperyment pedagogiczny 

1. W szkole, za zgodą Dyrektor Szkoły, może być realizowany eksperyment pedagogiczny. 

2. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych, w ramach której są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści 

nauczania, 

3. Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

4. Eksperyment jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

5. Eksperyment nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

6. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać praw ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki,                         a 

także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły                       i 

zdawania egzaminów. 
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7. Eksperyment może być przeprowadzony w całej szkole, w danym oddziale, grupie lub na wybranych zajęciach 

edukacyjnych. 

8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty                       

i wychowania. Jeśli eksperyment dotyczy kształcenia w danym zawodzie, wymagana jest również opinia ministra 

właściwego dla danego zawodu. 

9. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje dotyczące planowania wprowadzania 

eksperymentu. Rada Pedagogiczna wyraża opinię i podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu 

pedagogicznego. 

10. Dyrektor Szkoły zasięga na piśmie opinii Rady Rodziców w sprawie planowanego wprowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego. 

11. Dyrektor Szkoły może zwrócić się do organu prowadzącego szkołę na przyznanie dodatkowych środków 

budżetowych na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego. 

12. Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców występuje                     

do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym planuje się rozpoczęcie eksperymentu,                    

do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie 

eksperymentu pedagogicznego w szkole. 

13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12., oraz sprawozdanie z przebiegu eksperymentu w szkole Dyrektor Szkoły 

składa za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 12., powinien zawierać: 

1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, 

2) opinię jednostki naukowej w sprawie eksperymentu, 

3) zgodę Rady Pedagogicznej, 

4) opinię Rady Rodziców, 

5) uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w zawodzie – w przypadku eksperymentu dotyczącego 

zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

 

15. Do wniosku dołącza się pisemna zgodę organu prowadzącego na finansowanie eksperymentu.  

16. Dyrektor Szkoły informuję Radę Pedagogiczną o rozpoczęciu eksperymentu pedagogicznego w szkole. 

17. Po zakończeniu eksperymentu pedagogicznego Dyrektor Szkoły przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie        

z przebiegu eksperymentu w szkole. 

 

§15. 
Praktyki studenckie 

1.  Centrum w Strzelinie może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami                   
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                     

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada pracownik Centrum do spraw kadr. 
 

Rozdział 3. 

ORGANY CENTRUM I ICH KOMPETENCJE 

 
§ 16. 

Rodzaje organów 

1. Organami Centrum są: 

1) Dyrektor Centrum - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, 

2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelinie, 

3) Rada Rodziców - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego w Strzelinie, 
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4) Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, 

5) Samorząd Słuchaczy – Samorząd Słuchaczy szkół dla dorosłych wchodzących w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

 
§ 17. 

Dyrektor Centrum 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kieruje dyrektor, któremu organ prowadzący powierzył to 

stanowisko. 

2. Wyboru lub odwołania Dyrektora Centrum dokonuje się w trybie określonym w Ustawie. 

3. Dyrektor Centrum wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą:  

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz reprezentuje Centrum                                 

na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców:  

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa,  

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań. 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działania prozdrowotne, 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z obowiązującym prawem i powiadamia                  

o tym fakcie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego, 

7) dysponuje środkami określanymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Centrum,  

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

9) współpracuje ze związkami zawodowymi zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty,  które 

funkcjonują w Centrum, 

10) powierza stanowiska wicedyrektorów Centrum i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 

11) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z procedurą dokonywania oceny pracy oraz oceny dorobku 

zawodowego, 

12) dba o powierzone mienie, 

13) zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum, 

14) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami, 

15) przyjmuje skargi i zażalenia, 

16) podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym, decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych                      

z zachowaniem warunków określonych przepisami,  

17) przestrzega postanowień Statutu Centrum w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów                           

i słuchaczy, 

18) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; w sprawach odznaczeń, nagród                    

i innych wyróżnień dla pracowników Centrum,  



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 26 z 121 

 

19) wymierza kary porządkowe, na podstawie Kodeksu Pracy i Regulaminu P racy, nauczycielom                             

i pozostałym pracownikom Centrum, 

20) wprowadza zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć  dotyczących realizacji treści  kształcenia danego 

przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego  wymiaru godzin z tego 

przedmiotu, gdy jest to podyktowane, np.  okresową nieobecnością nauczyciela, przy czym ogólny 

tygodniowy wymiar godzin w danej klasie musi być zgodny  z  obowiązującym  planem,  

21) w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej 

Rady Zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci Centrum,  

22) opracowuje do 30 kwietnia każdego roku arkusz organizacji Centrum z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, 

23) na podstawie arkusza organizacji Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych,  

24) podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego  

25) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Centrum,  

26) przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, 

27) dopuszcza do użytku w szkole program nauczania ogólnego, program nauczania w zawodzie,  

28) realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

30) organizuje zajęcia dodatkowe (zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, ale program tych zajęć jest włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania). 

31) W celu sprawnego kierowania Centrum dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i opinii 

organu prowadzącego, może tworzyć n/w stanowiska kierownicze: 

a) wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych dla szkół:  

 - Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie,  

- Szkoła Policealna w Strzelinie, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelinie, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie. 

b) wicedyrektor ds. zawodowych dla szkół: 

- Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie,  

- Szkoła Policealna w Strzelinie, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie. 

c) wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego lub kierownik szkolenia praktycznego dla szkół: 

- Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzel inie, 

- Szkoła Policealna w Strzelinie, 

- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Strzelinie. 

d) Kierownik ds. administracyjno – gospodarczych, 

e) Kierownik Stacji Kontroli Pojazdów, 
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f) Główny księgowy. 

32) powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

33) odpowiada za realizację zaleceń  wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,  

34) organizuje kontrolę wewnętrzną dotyczącą działań szkoły, 

35) współpracuje ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych, 

36) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym,  

37) podaje do informacji uczniów i rodziców szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych                       

i materiałów ćwiczeniowych, 

38) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych, 

39) zapewnia warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami współpracując z podmiotami 

sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz z rodzicami uczniów,  

40) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 

41) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów  w Szkole, 

42) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie 

obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego; 

43) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, Szkolnym Klubem Wolontariatu i Samorządem 

Uczniowskim, 

44) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza, lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńcza i innowacyjna, 

45) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych   i organizacyjnych, 

46) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej uczniom; 

47) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk 

studenckich, 

48) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;  

49) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia 

uczniów, 

50) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów                          

w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

51) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

52) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia: imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL ucznia w celu 

właściwego realizowania tej opieki. 

 

4. Nadzór pedagogiczny jest realizowany w trybie planowych lub doraźnych działań:  

1) planowe działania są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa                 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie nadzoru pedagogicznego,  

2) doraźne działania wynikają z potrzeb Centrum.  

5. Dyrektor Centrum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych.  
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6. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, zespoły wychowawcze, 

zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe.  

7. Dyrektor oraz wicedyrektorzy powinni wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych w szkole. 

8. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,                     

w wymiarze dziesięciu. O ustalonych dodatkowych dniach wolnych Dyrektor informuje do 30 września 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

9. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Wicedyrektor.  

 
§ 18. 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum realizującym zadania wynikające ze Statutu 

Centrum.  

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Centrum jest Dyrektor Centrum.  

3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem Rady Pedagogicznej . 

4. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz pracownicy innych zakładów pracy, 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna                                 i 

wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego                             

za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

6. Informacje o zamiarze zaproszenia na zebranie osób niebędących członkami Rady Pedagogicznej 

zamieszcza się w treści zarządzenia.  

7. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka Rady Pedagogicznej.  

8. Członkowie Rady Pedagogicznej podpisem na liście obecności dokumentują swój udział w pracach Rady 

Pedagogicznej. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania w tajemnicy spraw, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów i/lub ich rodziców, słuchaczy, nauczycieli oraz innych pracowników Centrum.  

10. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowej i rocznej analizy i oceniania stanu nauczania, wychowania i opieki 

oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Centrum. 

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy 

1) zatwierdzanie planów pracy Centrum, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów na zasadach określonych w Statucie,  

6) zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną,  

7) ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów 

nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 

8) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,  

9) przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar, 

10) uchwalanie regulaminów, procedur i instrukcji w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej                             

i organizacyjnej, 

11) nadawanie uczniom tytułu „Absolwent Roku … w zawodzie …” 
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12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

12. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy w szczególności opiniowanie:  

1) organizacji pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

2) projektu planu finansowego Centrum, 

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

4) propozycji dyrektora dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego, dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                i 

opiekuńczych oraz czynności dodatkowo nieodpłatnych, 

5) kandydatur osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Centrum,  

6) szkolnego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące                                 w 

poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 

7) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w Centrum. 

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora Centrum z wnioskiem o odwołanie nauczyciela                                

z zajmowanego stanowiska kierowniczego w Centrum. 

15. Rada Pedagogiczna powołuje w formie uchwały, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespo ły oraz 

zespół wychowawczy i zespoły przedmiotowe. 

16. Działalność zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Centrum i nauczycieli.  

17. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji lub powołany przez dyrektora 

Centrum. 

18. Posiedzenia zespołów są protokołowane. 

19. Rada Pedagogiczna dokumentuje swoje działania w formie protokołu.  

20. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) po zakończeniu pierwszego semestru oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez 

Dyrektora ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji               

o działalności Centrum, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 

21. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane w trybie nadzwyczajnym na wniosek:  

1) organu prowadzącego, 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
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22. Wniosek o zorganizowanie Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinien mieć formę pisemną                      

i zawierać przyczynę zwołania zebrania Rady Pedagogicznej oraz określać pożądany termin jego 

przeprowadzenia. 

23. Przewodniczący Rady Pedagogicznej opracowuje projekt porządku zebrania, ustala datę, godzinę i miejsce 

następnie o tych ustaleniach powiadamia członków Rady Pedagogicznej i podmioty występujące                               

o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej. 

24. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku zebrania dokonuje się ogłoszeniem w książce 

zarządzeń co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

25. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia. 

26. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.  

27. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej jest opracowywany najpóźniej we wrześniu na cały rok szkolny          

i podawany do wiadomości wszystkich jej członków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokojach 

nauczycielskich. 

28. Nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach uzyskać zwolnienie z udzia łu w zebraniu Rady 

Pedagogicznej. Zwolnienia może udzielić przewodniczący Rady Pedagogicznej.  

29. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu.  

30. Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały Rady – arabskimi. Numeracja 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego. 

 
§ 19. 

Rada Rodziców 

1. W Centrum działa Rada Rodziców Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie i Branżowej Szkoły        

I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie stanowiąca reprezentacje rodziców tych szkół.  

2. Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności. 

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Centrum z wnioskami i opiniami.  

4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym przedstawicielu z oddziału, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

5. W wyborach, o których mowa w ust 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się 

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

6. Rodzice uczniów współpracują ze sobą za pośrednictwem Rady Rodziców.  

7. Rada Rodziców jest samorządnym organem współpracującym z Dyrektorem Centrum, Radą Pedagogiczną , 

Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny                   

oraz organizacjami i instytucjami pomocnymi w realizacji zadań Centrum.  

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie: 

a) planu pracy Centrum,  

b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

c) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Centrum,  

d) projektu planu finansowego Centrum składanego przez dyrektora Centrum,  

e) innych spraw istotnych dla Centrum, 

f)    szkolnego zestawu podręczników, 

g) szkolnego zestawu programów nauczania, 

h) pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego,  
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i)    wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji młodzieżowych działających              

w Centrum, 

j)   zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  

k) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: wprowadzenie dodatkowych 

zajęć edukacyjnych do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 

nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć, dla których nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania; 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczo - profilaktycznego. 

9. Działalność Rady Rodziców nie może naruszać kompetencji innych organów Centrum.  

10. W celu wspierania statutowej działalności Centrum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze                              

z dobrowolnych składek rodziców. Zasady wydatkowania tych funduszy określają regulaminy Rad Rodziców.  

11. Członkowie Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej za jej zgodą                   

lub na jej wniosek. 

12. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Centrum i innych organów Centrum, organu prowadzącego 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

13. Zarząd Rady Rodziców jest wybierany podczas zebrania Rady Rodziców spośród członków tej Rady.  

14. W posiedzeniach Rady Rodziców oraz jej organów, może brać udział dyrektor Centrum lub wyznaczony przez 

niego zastępca, bądź inna osoba jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  

15. Przy podejmowaniu decyzji głos dyrektora Centrum oraz innej wyznaczonej do współpracy osoby jest głosem 

doradczym. 

16. Kadencja Rady Rodziców i Oddziałowej Rady Rodziców trwa jeden rok.  

17. W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor Centrum, mogą odwoływać się do organu prowadzącego 

lub organu nadzoru pedagogicznego.  

18. Fundusze Rady mogą być gromadzone z różnych źródeł, w tym także z działalności gospodarczej, z dotacji 

instytucji, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. 

19. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określają odrębne przepisy.  

20. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na otwartym dla Rady Rodziców, jako organizacji, 

rachunku bankowym. 

21. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

2) zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje 

przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;  

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazu je Dyrektor Szkoły 

po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających 

ich dodatkowego omówienia; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn 

trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się      

z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub  pisemnie                     

o frekwencji ucznia); 
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7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela 

wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

 
§ 20.  

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Centrum.  

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego Technikum im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie i członkowie 

Samorządu Uczniowskiego Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie wchodzą       

w skład Samorząd Uczniowskiego Centrum.  

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie opracowanego przez siebie Regulaminu. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze Statutem Centrum.  

4. Samorząd Uczniowski jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów szkół.   

5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie danej klasy samorząd klasowy. 

Samorządy klasowe realizują zadania wynikające z planu pracy Samorządu Uczniowskiego.  

6. Uczniowie Centrum wybierają Radę Samorządu Uczniowskiego.   

7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego i klasowego trwa rok.  

8. Zasady działania i wybierania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.  

9. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) współpraca z dyrekcją Centrum i Radą Pedagogiczną, współorganizowanie życia w szkole, 

2) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, dyrekcji Centrum wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły 

dotyczących w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

c) prawo do wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów 

wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej, 

d) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między nauką 

a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,  

e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru 

nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw uczniów,  

f) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki,  

g) prawo współdecydowania w przyznawaniu uczniom stypendiów oraz innych form pomocy materialnej,  

h) prawo do udziału przedstawicieli samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,  

i) prawo do uczestnictwa w tworzeniu programu wychowawczego Centrum, 

j) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie                                       z 

zainteresowaniami uczniów w porozumieniu z dyrekcją Centrum, 

k) prawo do zgłaszania władzom Centrum, nauczycielom i Radzie Rodziców postulatów dotyczących 

zajęć lekcyjnych i organizacji wolnego czasu uczniów, 

l) prawo opiniowania w sprawach dotyczących skreśleń z listy uczniów,  

m) prawo opiniowania pracy nauczycieli. 

10. Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora Centrum, może opiniować pracę nauczyciela.  

11. Obowiązki Dyrekcji Centrum wobec Samorządu Uczniowskiego: 
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1) zapewnienie, w miarę możliwości Centrum, warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych                    

do działalności Samorządu; 

2) informowanie Samorządu Uczniowskiego o: 

a) planowanej działalności wychowawczej, 

b) problemach szkoły;  

3) wysłuchiwanie wniosków i opinii Samorządu Uczniowskiego oraz informowanie o zajętym stanowisku 

przez władze Centrum; 

4) przynajmniej raz w semestrze organizowanie spotkania z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego 

w celu rozwiązywania bieżących problemów. 

12. Dla sprawnego funkcjonowania Samorządu zostaje wybrany opiekun Samorządu Uczniowskiego                              

w Strzelinie. 

13. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli lub dyrekcji Centrum, 

2) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu,  

3) uczestniczenie w ocenie pracy Samorządu,  

4) pomaganie w przygotowaniu imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć organizowanych przez 

Samorząd. 

14. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.  

15. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 14, stosuje się następującą procedurę: wniosek poparty przez stosowną 

liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy 

przedkładają Dyrektorowi Szkoły.  

16. Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie 

zlecić opiekunom samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole; 

1)  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu; 

2)  wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

3)  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w szkole stosuje się 

odpowiednio. 

 
§ 21. 

Samorząd Słuchaczy Szkół dla Dorosłych 

1. W Centrum działa Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelinie i Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Strzelinie zwany dalej Samorządem.  

2. Słuchacze współpracują ze sobą za pośrednictwem Samorządu Słuchaczy.  

3. Samorząd Słuchaczy jest samorządnym organem szkoły współpracującym z dyrektorem Centrum i Radą 

Pedagogiczną.  

4. Samorząd Słuchaczy działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Centrum.  

5. Kadencja Samorządu Słuchaczy i Semestralnej Rady Oddziałowej trwa rok.  

6. Zasady działania i wybierania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Słuchaczy uchwalony 

przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.  

7. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami słuchaczy.  

8. Samorząd Słuchaczy może gromadzić środki finansowe w celu wspierania statutowej działalności szkoły.  

9. Podstawowym źródłem pochodzenia funduszu Samorządu Słuchaczy są dobrowolne składki słuchaczy.  
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10. Samorząd Słuchaczy gromadzi i przechowuje środki pieniężne na otwartym dla Samorządu Słuchaczy, jako 

organizacji, rachunku bankowym.  

11. Prawa Samorządu Słuchaczy: 

1) współpraca z dyrekcją Centrum i Radą Pedagogiczną, współorganizowanie życie w szkole, 

2) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, dyrekcji Centrum wniosków i opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, a w szczególności prawa do: 

a) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

c) wyrażania opinii dotyczących problemów słuchaczy, udział w formowaniu przepisów 

wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkoły dla dorosłych,  

d) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między nauką                                   

a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,  

e) współdecydowania w przyznawaniu słuchaczom stypendiów oraz innych form pomocy materialnej,  

f) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

dotyczących spraw dydaktycznych i organizacyjnych, 

g) organizowania działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z zainteresowaniami 

słuchaczy w porozumieniu z dyrekcją Centrum, 

h) zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Pedagogicznej postulatów dotyczących zajęć 

lekcyjnych,  

i) wnioskowania do dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawie powołania nauczyciela - opiekuna 

Samorządu Słuchaczy,  

j) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu 

Słuchaczy (przeprowadzone operacje finansowe i prowadzona dokumentacja muszą być zgodne                     

z aktualnie obowiązującymi przepisami). 

 
§ 22. 

Zasady współdziałania organów Centrum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami niezależnymi, działającymi                   

na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły i regulaminów swojej działalności. Organy Centrum 

wyrażają opinię w ramach swoich kompetencji. 

2. Organ zasięgający opinii zwraca się w formie pisemnej o wyrażenie opinii.  

3. Opinia powinna być wyrażona w formie pisemnej w terminie uzgodnionym przez zainteresowane strony.  

4. Organy uczestniczą w swoich zebraniach na zasadach ustalonych w regulaminach tych organów.  

5. W przypadku powstania sporu między organami Centrum dyrektor zapoznaje się ze stanowiskiem stron                      

i doprowadza do ponownego rozpatrzenia przedmiotu sprawy. 

6. Jeśli ponowne rozpatrzenie przedmiotu sporu nie doprowadza do uzgodnienia stanowiska i rozwiązania 

sporu, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

7. Od decyzji Dyrektora stronom sporu przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego                              

za pośrednictwem Dyrektora Centrum lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

8. Spory między organami szkoły rozstrzyga komisja w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

3) Przewodniczący Rady Rodziców (lub przedstawiciel Rady Rodziców), 

4) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (lub przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego).  

9. Decyzja jest rozstrzygnięta zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły.  
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10. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół 

mediacyjny.  

11. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły 

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

12.  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,                                       

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

13.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  

Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.  

14. Spory między organami szkoły rozstrzyga: 

1) między Radą Pedagogiczną o Dyrektorem – w sprawach pedagogicznych – Kurator Oświaty, 

2) między Radą Pedagogiczna a Dyrektorem w sprawach niepedagogicznych – Starosta Strzeliński 

3) między Radą Rodziców a Dyrektorem – Starosta Strzeliński 

4)  między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczna – Dyrektor Szkoły. 

 

Rozdział 4. 
ORGANIZACJA CENTRUM 

 

§ 23.  
Postanowienia ogólne 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego w szkołach dla młodzieży jest rok szkolny, 

który dzieli się na dwa semestry. W szkołach dla dorosłych okresem przeznaczonym na realizację programu 

nauczania jest semestr. 

2. Liczbę godzin kształcenia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego zorganizowanego w formie 

stacjonarnej lub zaocznej określa Regulamin organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

4. Terminy praktyk zawodowych określa Dyrektor Szkoły, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.  

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania i planu finansowego 

Centrum do 30 kwietnia każdego roku. 

6. Arkusz organizacyjny Centrum sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami organu 

prowadzącego. 

7. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.  

8. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizac ji Centrum Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.  

10. Zmian w arkuszu organizacji w ciągu roku szkolnego może dokonywać Dyrektor Centrum w formie aneksu 

do arkusza organizacyjnego. Aneks zatwierdza organ prowadzący. 
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11. Działalność Centrum normują także: program wychowawczo - profilaktyczny, zestaw programów nauczania 

i podręczników, kalendarz roku szkolnego, ocenianie wewnątrzszkolne, tygodniowy rozkład zajęć, plan 

dyżurów, plany nauczania, szkolne plany pracy wychowawcy, rozkłady materiału , plany wynikowe. 

12. Centrum prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczo -opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

13. Do realizacji celów statutowych Centrum posiada: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, salę gimnastyczną, siłownię,  

3) pomieszczenia warsztatów szkolnych, pracownie ćwiczeń praktycznych,  

4) aulę, 

5) bibliotekę szkolną, 

6) świetlicę szkolną, 

7) multimedialne centrum informacji, 

8) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, 

9) Stację Kontroli Pojazdów. 

§ 24. 
Oddział 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania                    

oraz programem ujętym w zestawie programów nauczania dla danego oddziału. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 32 osób w szkołach dla młodzieży, a w szkołach                    

dla dorosłych 42. 

3. Liczba oddziałów jest uzależniona od limitów określonych przez organ prowadzący.  

4. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i  bezpieczeństwa 

z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.  

5. Dodatkowo za zgodą organu prowadzącego w oparciu o programy nauczania można dokonać podziału                     

na grupy zajęć edukacyjnych innych niż zajęcia objęte przepisami prawa.  

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą 

być realizowane na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum a  daną 

jednostką. 

§ 25. 
Organizacja zajęć 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych w  szkołach 

dla młodzieży określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Centrum na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego oraz zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Szkoły dla dorosłych prowadzone są w formie zaocznej i stacjonarnej. Zajęcia realizowane są na zjazdach 

sobotnio – niedzielnych zgodnie z harmonogramem zjazdów i planem zajęć ustalonym przez Dyrektora 

Centrum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem kalendarza roku 

szkolnego oraz zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Centrum są: 
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,                   

w tym praktyczna nauka zawodu, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, do których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich 

aktywności i kreatywności, 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są: 

1)  w systemie klasowo – lekcyjnym w oddziałach;  

2) w systemie klasowo – lekcyjnym w strukturach międzyoddziałowych; 

3) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów; 

4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia                        

z języków obcych, religii, etyki, zajęć praktycznych i zajęcia WF-u; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania,  

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym                       z 

ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.  

8) praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy                              

na podstawie   umowy zawartej pomiędzy Szkołą  a danym zakładem pracy. Czas trwania praktycznej nauki 

zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a uczniów powyżej 16 lat nie może 

przekraczać 8 godzin na dobę. Zajęcia praktyczne z uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. 

W uzasadnionych przypadkach zajęcia praktyczne mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

 

5. Dyrektor Szkoły, na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, może wzbogacić proces dydaktyczny                        

o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3 

 
 

§ 26.  
Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w formie zajęć teoretycznych  i zajęć 

praktycznych.     

2. Godzina zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego trwa 45 minut. 

3. Zajęcia organizowane są:  

1) w gabinetach teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

2) w pracowniach szkolnych, 

3) w pracowniach ćwiczeń praktycznych, 

4) w pracowniach symulacyjnych. 
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5) w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia mogą być prowadzone na terenie innych jednostek 

organizacyjnych, w szczególności u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną 

jednostką. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas  zajęć teoretycznych i praktycznych określa 

program nauczania dla danego zawodu. 

5. W Centrum organizuje się kwalifikacyjne kursy zawodowe.   

6.  Kwalifikacyjny kurs zawodowy realizowany jest w oparciu o program nauczania dla zawodu, który uwzględnia 

podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  

7. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.  

8. Zasady organizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego i oraz zasady oceniania określa Regulamin 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

 
§ 27. 

Organizacja praktycznej nauki zawodu 

1. Praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część kształcenia w danym zawodzie  

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie: 

1) zajęć praktycznych, 

2) praktyk zawodowych. 

3. Zajęcia praktyczne są prowadzone w Centrum w pracowniach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych                 

i w pracowniach symulacyjnych.  

4. Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone u pracodawców. 

5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów podczas  zajęć praktycznych i podczas praktyk 

zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do 

użytku w przez dyrektora szkoły 

6. Celem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest pogłębianie i rozszerzanie wiadomości uzyskanych na 

zajęciach teoretycznych oraz zdobycie umiejętności praktycznych określonych w podstawie programowej dla 

zawodu, niezbędnych do zdania egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz podjęcia pracy                            

w wyuczonym zawodzie. 

7. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w grupach, których liczebność uwzględnia specyfikę zajęć                             

i gwarantuje bezpieczeństwo uczniom, uwzględnia warunki lokalowe i techniczne, a także szczególne potrzeby 

uczniów, w tym wynikające  z ich niepełnosprawności.  

8. Ilość uczniów na zajęciach praktycznych realizowanych u pracodawcy określa odrębna umowa zawarta pomiędzy 

dyrektorem szkoły a pracodawcą. 

9. Udział uczniów w zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych podlega ocenie. 

10. Bieżący nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawuje wicedyrektor, któremu powierzono zadania z zakresu 

kształcenia zawodowego. 

11. Praktyczna nauka zawodu może być prowadzona w systemie dwuzmianowym, z tym że w wieku poniżej 18 lat nie 

może wypadać w porze nocnej. 

12. Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zmian określa się w organizacji praktycznej nauki zawodu br. 

szkolnego w planie zajęć.  
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§ 28. 
Organizacja zajęć praktycznych 

1. Zajęcia praktyczne organizowane są w budynkach szkolnych stanowiących integralną część Centrum,                          

a w szczególności :  

1) w pracowniach szkolnych, 

2) w pracowniach ćwiczeń praktycznych, 

3) w pracowniach symulacyjnych, 

4) w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia praktyczne mogą być prowadzone na terenie innych 

jednostek organizacyjnych, a w szczególności w zakładach pracy u pracodawców. 

5) Zajęcia praktyczne dotyczące nauki jazdy mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych                                         

z uczniem zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Uczeń jest przygotowywany                                 

do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii 

zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. 

 

2. Organizację zajęć praktycznych oraz nadzór nad ich realizacją sprawuje wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego 

/ kierownik szkolenia praktycznego /. 

3. Nadzór nad pracowniami do realizacji zajęć praktycznych sprawuje wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego / 

kierownik szkolenia praktycznego /. 

4. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 

5. Przerwy w czasie zajęć praktycznych trwają wg ustalonego planu zajęć. 

6. Zajęcia praktyczne pracowniach realizowane są z zachowaniem przepisów bhp. 

7. Opiekę oraz nadzór nad uczniami słuchaczami sprawuje nauczyciel, któremu przydzielono dane zajęcia.  

8. Liczebność grup uczniowskich ustala się uwzględniając charakter, specyfikę zajęć, warunki lokalowe, ilość 

stanowisk ćwiczeniowych, treści programowe oraz zasady bhp. 

9. Każdemu oddziałowi przydziela się nauczyciela – opiekuna zajęć praktycznych. 

10. Ilość grup oraz ilość uczniów w grupach określa dyrektor szkoły w arkuszu organizacyjnym opracowywanym                  

na każdy rok szkolny.  

11. Podziału uczniów na grupy oraz dokumentację organizacyjną oddziału w zakresie realizacji zajęć praktycznych 

opracowuje opiekun klasy.   

12. Ustalanie ocen z zajęć praktycznych, odbywa się w oparciu o zasady określone w rozdziale „Ocenianie 

wewnątrzszkolne” oraz opracowane przez nauczycieli zawodu Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO). 

13. Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne, zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracowni, 

zwłaszcza w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny na danym stanowisku oraz z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa I higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia egzekwują bezpośrednio od uczniów przestrzeganie regulaminów 

obowiązujących w pracowniach. 

15. Nauczyciele współpracują bezpośrednio z wicedyrektorem, któremu powierzono realizacje zadań z zakresu 

kształcenia zawodowego, wykonują jego zalecenia i wnioski. 

16. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zapisów regulaminów poszczególnych pracowni, stosować się do zasad 

organizacji pracy i zasad BHP a w szczególności: 

1) zakupić na własny koszt : narzędzia pomiarowe (przymiar, suwmiarka), odzież ochronną, obuwie robocze, 

nakrycie głowy, okulary ochronne i używać je w czasie zajęć praktycznych; 

2) stosować środki ochrony indywidualnej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo wykonywanych prac czy czynności; 

3) wykorzystywać maszyny, narzędzia i inne materiały stanowiące wyposażenie pracowni zgodnie z ich 

przeznaczeniem jedynie za zgodą nauczyciela; 
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4) przed przystąpieniem do ćwiczeń zapoznać się dokładnie z instrukcją BHP na stanowisku pracy oraz stosować 

w praktyce zawarte w niej zasady pracy; 

5) swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych; 

6) znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy obowiązujące na danym stanowisku roboczym oraz przy 

wykonywaniu pracy; 

7) przed rozpoczęciem pracy sprawdzić swoje stanowisko pracy, upewnić się czy przy pracy nie zagraża 

niebezpieczeństwo, ewentualne braki natychmiast zgłosić nauczycielowi; 

8) podporządkować się  znakom ostrzegawczym, tablico informacyjnym, instrukcjom i ściśle stosować się do ich 

wskazań; 

9) stanowiska pracy oraz ciągi komunikacyjne w pracowniach i  utrzymywać w należytym porządku                          i 

bezpiecznym stanie; 

10) w razie wypadku natychmiast powiadomić nauczyciela zawodu lub dyrektora Centrum. 

18.Uczniowi zakazuje się w szczególności: 

1) podczas zajęć praktycznych bez wiedzy nauczyciela odchodzić od wyznaczonego stanowiska pracy                    

oraz wychodzić z pracowni;  

2) podczas przerwy w zajęciach opuszczać terenu szkoły; 

3) bez wiedzy nauczyciela wykonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznej i innych urządzeń;  

4) bez wiedzy nauczyciela wykonywać jakichkolwiek prac czy czynności; 

5) nosić ozdób, które zagrażałyby bezpieczeństwu podczas pracy (np. pierścionków, bransolet, itp.). 

6) używać telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń w czasie zajęć nie związanych                              z 

realizowanym tematem zajęć. 

19.Za niewłaściwe zachowanie się ucznia podczas zajęć praktycznych stosuje się wobec niego kary zgodnie                     

ze Statutem Szkoły. 

20. Szkody wyrządzone z winy ucznia w majątku stanowiącym własność szkoły pokrywa uczeń lub jego rodzice. 

21.Szczegółowe zasady realizacji zajęć praktycznych określa Regulamin zajęć praktycznych. 

§ 29. 
Organizacja zajęć praktycznych u pracodawcy w ramach kształcenia dualnego 

1.Zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum mogą być realizowane również poza pracowniami szkolnymi,                      w 

zakładach pracy na zasadach dualnego systemu kształcenia. 

2. Zajęcia prowadzone są podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartą pomiędzy Dyrektorem Szkoły                     

a pracodawcą przyjmującym uczniów na zajęcia praktyczne. 

3. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu, dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora 

Szkoły. 

4. Zajęcia praktyczne prowadzone są pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy 

lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Opiekę nad uczniami może sprawować również nauczyciel zatrudniony w 

szkole oddelegowany do zakładu pracy w którym realizowane są zajęcia praktyczne. 

5. Zajęcia praktyczne potwierdzane są wpisem w e-dzienniku przez prowadzącego, z zachowaniem zasad 

obowiązujących przy prowadzeniu dokumentacji szkolnej. 

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach u pracodawcy oraz wymiar godzin tych 

zajęć określa program nauczania dla danego zawodu. 

7.Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne u pracodawcy podlegają ocenie, według zasad określonych                            

w Ocenianiu wewnątrzszkolnym i PZO; 

9. W przypadku szkód wyrządzonych pracodawcy nieodpowiednim zachowanie ucznia, jego rodzice są materialnie 

odpowiedzialni za dokonanie zniszczenia, z mocy odpowiednich przepisów o czynach niedozwolonych. 
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10.Szczególowe zasady organizacji zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy określają przepisy w sprawie 

organizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty. 

 
§ 30. 

Organizacja praktyk zawodowych 

1. Praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z programem nauczania i szkolnym planem nauczania.  

2. Praktyki zawodowe dla uczniów odbywają się u pracodawców w branżach lub stanowiskach pracy adekwatnych 

do zawodów kształconych w szkołach. 

3. Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o umowę odbycia praktyki zawodowej.  

4. Umowę o odbycie praktyki zawodowej organizowanej u pracodawcy zawiera Dyrektor Szkoły z podmiotem 

przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. 

5. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktyk. 

6. Zawarta umowa określa: 

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów; 

2) nazwę i adres szkoły; 

3) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; 

4) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu oraz program praktyk; 

5) imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu; 

6) formę praktycznej nauki zawodu; 

7) termin rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 

8) prawa i obowiązki stron zawierających umowę. 

7.Do umowy dołącza się program praktyk dla danego zawodu, opracowany w oparciu o program nauczania 

dopuszczony do użytku w danej szkole przez Dyrektora Szkoły. 

8. Szkoła kierująca uczniów na praktyki zawodowe nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu. Nadzór 

prowadzi wicedyrektor szkoły ds. zawodowych  i wicedyrektora szkoły ds. szkolenia praktycznego, 

9.Podmioty przyjmujące uczniów na praktyki zawodowe : 

1) prowadzą szkolenia z zakresu bhp,  

2) zapewniają niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną;   

3) zapewniają pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej;  

4) zapewniają dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych;  

5) zapewniają realizację programu praktyk;  

6) zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania 

porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i informują                          

o możliwości dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;  

7) powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia przepisów wewnątrzzakładowychlub postanowień umowy. 

10.W przypadku naruszenia zasad umowy przez podmiot przyjmujący uczniów na naukę zawodu, naruszenia 

przepisów w zakresie prawa pracy lub rażących zaniedbań w realizacji programu praktyk szkoła może rozwiązać 

umowę i przenieść ucznia lub uczniów do innego zakładu pracy. 

11.Praktyki zawodowe uczniów mogą być realizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii 

letnich w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

12.W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki ulega odpowiedniemu skróceniu. 
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13.Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych jest pozytywna ocena z praktyk , wystawiona przez opiekuna praktyk                  

i wpisana w dzienniczku praktyk, prowadzonego przez ucznia uczestniczącego w praktykach. 

14.Uczniowie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych poza granicami kraju, organizowanych przez szkołę                              

w ramach realizacji projektów unijnych. 

15. Szczegółowa organizację praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk zawodowych.  

 
§ 31. 

Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów 

1. Centrum  organizuje dla uczniów dodatkowo po za realizacją programów nauczania: 

1) zajęcia rozwijające ich kompetencje kluczowe, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności zawodowe, 

2) staże i praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych, 

3) kursy nadające uprawnienia państwowe. 

2. Udział w/w formach zajęć jest dobrowolny.  

3. Zasady udziału uczniów określone są w oddzielnych dokumentach programów, projektów itp.   

 
§ 32. 

 Organizacja warsztatów szkolnych 

1. Warsztaty szkolne usytuowane są w budynku szkolnym oznaczonym literą „C”. 

2. W budynku warsztatów szkolnych mieszczą się: 
1) sale wykładowe, 

2) gabinety przedmiotowe, 

3) pracownie szkolne, 

4) pracownie ćwiczeń praktycznych, 

5) pracownie symulacyjne, 

6) stacja kontroli pojazdów, 

7) węzeł sanitarny (umywalnia, szatnia, pomieszczenie do spożywania posiłków). 

3. Opiekę nad pracowniami przedmiotowymi sprawują wyznaczeni nauczyciele, których zadaniem jest dbanie                      

o stan techniczny pracowni, wyposażenia, zapewnieni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.   

4. Prowadzić wszelkie prace konserwatorskie i kontrole w celu utrzymania urządzeń i obiektów pracowni ćwiczeń                

w ciągłej sprawności. 

5. Przeprowadzań okresowe kontrole maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami producentów oraz instytucji 

nadzorujących sprawność maszyn i urządzeń. 

6. Maszyny, narzędzia i przyrządy służące do realizacji zajęć praktycznych posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, 

homologacje, przeglądy itp. zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

7. Podstawową formą pracy warsztatów szkolnych są zajęcia praktyczne realizowane zgodnie z planem przejść 

ustalanym przez wicedyrektora ds. szkolenia praktycznego. 

8. Nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem zajęć dydaktycznych w warsztatach sprawuje wicedyrektor 

ds. szkolenia praktycznego lub kierownik szkolenia praktycznego. 

9. Uczniowie odbywają zajęcia w warsztatach pod kierunkiem wyznaczonych do prowadzenia tych zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu. 

10. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń warsztatowych i znajdującego się w nich wyposażenia tylko pod opieką 

prowadzących.  

11. W pomieszczeniach warsztatowych mogą przebywać tylko osoby odbywające w tym czasie zajęcia praktyczne 

według planu zajęć. 
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12. Realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych może odbywać się również w pracowniach przedmiotowych.  

13. Przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie powinni zostać przeszkoleni z zasad bhp, 

regulaminów i instrukcji obowiązujących w pracowniach. Przestrzeganie zasad bhp, regulaminów i instrukcji jest 

obowiązkowe. 

14. Stanowisko ćwiczeniowe przed rozpoczęciem zajęć jest przygotowywane i organizowane przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia oraz sprawdzane pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni przedmiotowych określa regulamin pracowni.  

16. Opiekę nad pracowniami przedmiotowymi sprawują wyznaczeni nauczyciele. 

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązany jest: 

1) utrzymać we właściwym (dobrym) stanie technicznym powierzony sprzęt, urządzenia i pomieszczenia; 

2) przeprowadzać bieżące i okresowe przeglądy stanu technicznego maszyn i urządzeń; 

3) utrzymywać porządek w pracowniach zajęć praktycznych; 

4) zapoznać uczniów z instrukcjami obsługi i BHP poszczególnych maszyn i urządzeń; 

5) wykonywać ogólne szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ w zależności od działu tematycznego oraz każdorazowo 

przed wykonaniem pracy przez uczniów; 

6) zgłaszać wicedyrektorowi ds. szkolenia praktycznego wszelkie stwierdzone uszkodzenia maszyn i narzędzi lub 

ich niewłaściwe działanie; 

7) natychmiast zgłaszać wszelkie wypadki przy pracy; 

8) systematycznie wypełniać dziennik lekcyjny; 

9) systematycznie sprawdzać stan inwentarzowy powierzonego sprzętu, za który nauczyciel ponosi pełną 

odpowiedzialność; 

10) prowadzić ciągły nadzór podczas przebywania uczniów na pracowni zajęć praktycznych; 

11) nauczyciel zabezpiecza substancje szkodliwe lub żrące (paliwo, elektrolit, kwas itp.) przed dostępem                        

lub niewłaściwym użyciem przez uczniów; 

12) pełnić dyżur wg harmonogramu podanego przez wicedyrektora ds. szkolenia praktycznego; 

13) przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić uczniów pod względem ubioru, wyglądu zewnętrznego, rozpoznać 

predyspozycje zdrowotne uczniów w danym dniu. W przypadku wątpliwości nie dopuścić chorego                                              

lub niewłaściwie ubranego ucznia do pracy; 

14) nauczyciel dyżurujący odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów w czasie wyznaczonej przerwy; 

15) do punktualnego rozpoczęcia zajęć i przestrzegania czasu trwania zajęć. 

18. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

poleceń i wskazówek wydanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

19. Za umyślne lub lekkomyślne zniszczenie narzędzi, przyrządów, pomocy dydaktycznych itp. uczeń ponosi 

materialną odpowiedzialność. 

20. Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć jest zabronione. 

21. Zabrania się przynoszenia na teren warsztatów przedmiotów lub/i materiałów zagrażających zdrowiu i życiu. 

22. Wszystkich uczniów obowiązują: 

1) przepisy BHP i P.POŻ oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na każdym stanowisku pracy,                                    

z którymi musi się uczeń zapoznać przed przystąpieniem do zajęć dydaktycznych; 

2) dyscyplina pracy, poszanowanie mienia społecznego, właściwy stosunek do przełożonych i rzeczy 

powierzonych jego opiece. 

23. Uczniowie nie zostają dopuszczeni do realizacji zajęć praktycznych, jeżeli nie posiadają wymaganego przez 

prowadzącego zajęcia ochronnego obuwia i odzieży. Wymagania dotyczące odzieży i obuwia prowadzący 

przekazują uczniom na pierwszych zajęciach z danego działu. 
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24. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 

(PZO), wymaganiami edukacyjnymi, statutem szkoły, aktualnym rozporządzeniem MEN. 

25. Zajęcia praktyczne realizowane są w następujących pracowniach zawodowych: 

1) technik budownictwa 

a) pracownia rysunku technicznego, 

b) pracownia budowlana, 

c) pracownia dokumentacji technicznej, 

2) technik mechanik 

a) pracownia rysunku technicznego, 

b) pracownia technologii mechanicznej, 

c) pracownia organizacji i nadzorowania procesów produkcyjnych, 

d) laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń, 

e) pracownia obróbki maszynowej, 

f) pracownia metrologii technicznej, 

g) pracownia montażu i obsługi technicznej maszyn i urządzeń, 

h) pracownia obróbki plastycznej i cieplnej, 

i) pracownia elektrotechniki i elektroniki, 

j) pracownia automatyki, 

k) pracownia spawalnictwa, 

l) pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, 

m) pracownia programowania CNC, 

n) pracownia obrabiarek CNC, 

3) technik pojazdów samochodowych 

a) pracownia rysunku technicznego, 

b) pracownia podstaw konstrukcji maszyn, 

c) pracownia podstaw techniki motoryzacyjnej, 

d) pracownia pojazdów samochodowych, 

e) pracownia mechatroniki samochodowej, 

f) pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, 

g) pracownia podwozi pojazdów samochodowych, 

h) pracownia diagnostyki samochodowej, 

i) pracownia budowy silników pojazdów samochodowych, 

j) pracownia eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych, 

k) pracownia elektrotechniki i elektroniki, 

4) technik robót wykończeniowych w budownictwie 

a) pracownia rysunku technicznego, 

b) pracownia budowlana, 

c) pracownia dokumentacji technicznej, 

5) mechanik pojazdów samochodowych 

a) pracownia rysunku technicznego, 

b) pracownia podstaw konstrukcji maszyn, 

c) pracownia podstaw techniki motoryzacyjnej, 

d) pracownia pojazdów samochodowych, 

e) pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, 
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f) pracownia podwozi pojazdów samochodowych, 

g) pracownia diagnostyki samochodowej, 

h) pracownia budowy silników pojazdów samochodowych, 

i) pracownia eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych, 

j) pracownia elektrotechniki i elektroniki. 

§ 33. 
Religia i etyka 

1. Centrum realizuje, w ramach planu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, naukę religii dla uczniów, których 

rodzice wyrażą życzenie w formie pisemnego oświadczenia. Po osiągnięciu pełnoletności o uczestnictwie       

w lekcjach religii decydują sami uczniowie. 

2. Oświadczenie pisemne nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zmienione.  

3. W przypadku rezygnacji z udziału w lekcjach religii uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mają obowiązek 

poinformować o tym szkołę. Rezygnację uczeń lub rodzice ucznia składają w formie pisemnej do Dyrektora 

Szkoły/wychowawcy klasy. 

4. Jeśli uczeń lub jego rodzice złożą pisemne oświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii, wówczas udział                         

w tych zajęciach jest obowiązkowy. 

5. Dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii mogą być organizowane lekcje etyki, dla grupy liczącej nie 

mniej niż 15 osób. 

6. Uczniom, nie objętym nauką religii lub etyki, szkoła zapewnia opiekę nauczyciela w bibliotece szkolnej.  

7. Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii lub etyki, ma obowiązek w czasie, w którym są realizowane lekcje 

religii/etyki, przebywać w szkole (w czytelni), tak aby miał zapewnioną opiekę i bezpieczne warunki.  

8. Jeśli zajęcia, o których mowa, są umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub na  ostatniej lekcji w danym 

dniu, uczeń, posiadający zwolnienie, może za zgodą Dyrektora Szkoły przychodzić później lub wcześniej 

wychodzić, gdy rodzice zwrócą się pisemnie z taką prośbę i złożą pisemne oświadczenie u Dyrektora,                      

że wyrażają zgodę na pobyt dziecka poza szkołą i biorą za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność.  

34. 
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć 

1.   Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z obowiązkowych zajęć ze względu na: 

1) stan zdrowia, 

2) niepełnosprawność, 

3) specyficzne trudności w uczeniu się, 

4) posiadane kwalifikacje, 

5) zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

 

2. Uczeń może być zwolniony z przedmiotu: wychowanie fizyczne, gdy posiada zwolnienie lekarskie z tego 
przedmiotu.  

3. Zasady zwalniania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej 
opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący 
zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady 
oceniania określają przepisy zawarte w  §13.ust.72. Statutu Centrum; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach 
wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest 
obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o 
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia                         z 
pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 
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3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania 
fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

4.  Uczeń może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego, gdy posiada opinię poradni psychologiczno – 
pedagogicznej zwalniającej go z ww języka.  

5. Dyrektor na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia                   
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z 
nauki drugiego języka. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 

6. Uczeń może być zwolniony z  przedmiotów informatycznych, gdy posiada zwolnienie lekarskie z tego przedmiotu. 

7. Uczeń lub jego rodzic ma obowiązek  przedstawić zwolnienie i opinie do końca września/końca lutego lub do dwóch 
tygodni po chorobie w ciągu roku szkolnego nauczycielowi danego przedmiotu, wychowawcy i Dyrekcji Szkoły.  

8. Uczeń zwolniony w przypadkach wymienionych w pkt.: 1., 3. 5. ma obowiązek być obecnym na zajęciach 
przedmiotu, jeśli nie są to pierwsze lub ostatnie lekcje, nie ćwicząc/nie biorąc w nich udziału.  

9. W przypadku, gdy rodzice biorą odpowiedzialność za nieobecność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, 
przedmiotów informatycznych i języków obcych, z których uczeń jest zwolniony na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego lub opinii poradni, rodzice składają pisemne oświadczenie u wychowawcy. 

10. Uczeń może być zwolniony z nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeśli przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

11. Uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły. Do wniosku dołączają ksero prawa jazdy 
odpowiedniej kategorii. 

12. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w ciągu 7 dni roboczych 
od daty wpływu wniosku o zwolnienie.  

13. W dokumentacji przebiegu nauczania w przypadku ucznia zwolnionego z nauki jazdy wpisuje się: „zwolniony” oraz 
numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy i datę wydania uprawnienia. 

14. O możliwości i zasadach zwolnienia ucznia z nauki jazdy informuje rodziców wychowawca klasy na początku roku 
szkolnego, np. w czasie zebrania z rodzicami. 

15. Uczeń zwolniony z pierwszych lub ostatnich zajęć nie przebywa na terenie szkoły 
 

§ 35. 
Biblioteka szkolna, multimedialne centrum informacji 

1. Biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów, zadań dydaktyczno – 

wychowawczych Centrum, doskonaleniu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogiczne j 

wśród nauczycieli i rodziców.  

2. Biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji stanowią podstawową bazę informacyjną posiadającą 

bogaty warsztat informacyjny (katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, kartoteka zawartości czasopism), dostęp do 

Internetu, stanowiska komputerowe. 

3. Z biblioteki szkolnej oraz multimedialnego centrum informacji mogą korzystać uczniowie, słuchacze, 

nauczyciele, inni pracownicy Centrum oraz rodzice. 

4. Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki. 

5. Pracownicy biblioteki pracują w oparciu o plan pracy biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki corocznie 

ustala dyrektor Centrum w porozumieniu z nauczycielami bibliotekarzami z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Godziny pracy biblioteki szkolnej wraz z multimedialnym centrum informacji powinny umożliwić dostęp                      

do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Centrum, który:  

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,  

2) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych  
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3) zatwierdza regulamin biblioteki szkolnej (czytelni, pracowni multimedialnej),  

4) zatwierdza plan pracy biblioteki szkolnej 

5) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki szkolnej,  

6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego,  

7) ocenia pracę biblioteki szkolnej, 

8) inspiruje współpracę nauczycieli z biblioteką szkolną w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.  

8. Księgozbiór szkolny podzielony jest na 3 części: 

1) zbiory udostępniane wyłącznie na miejscu - księgozbiór podręczny, 

2) zbiory wypożyczane, 

3) zbiory przekazane do gabinetów przedmiotowych. 

9.  Do zbiorów bibliotecznych należą:  

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;  

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;  

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;   

5) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;  

6) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;  

7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;  

8) zbiory multimedialne;  

9) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby Szkoły.  

10. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;  

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni multimedialnej;  

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów;  

11. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz innych materiałów bibliotecznych, 

2)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, 

3) rozbudzanie  i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, kształtowanie ich kul tury czytelniczej i 

pogłębianie wiedzy multimedialnej, 

4) przygotowanie czytelników do umiejętnego korzystania z wszelkich źródeł informacji oraz stwarzanie im 

możliwości szerokiego dostępu do nich, 

5) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia  się, 

6) stwarzanie warunków do przyjemnego spędzania czasu wolnego,  

7) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,  

8) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej,  

9) koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej Centrum, 

10) wspomaganie procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole, 

11) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 

innych materiałów bibliotecznych, 

12) przysposabianie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,  

13) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, 
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14) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębian ia                         

u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

15) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,  

16) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień                                 

i zainteresowań uczniów, 

17) otaczanie opieką uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych oraz pomaganie uczniom 

mającym trudności w nauce, 

18) wspomaganie proces doradztwa zawodowego, 

19) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej na podstawie odrębnych przepisów. 

12. W bibliotece szkolnej istnieje Galeria Talent, promująca twórczość uczniów. 

13.  Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia. 

14.  Biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej w oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny 

szkoły. 

15.  Nauczyciele bibliotekarze przeciwdziałają wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniają wiedzę                              

o prawach człowieka i prawach ucznia. 

16.  W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP. 

17.  Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są 

do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel – bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą 

zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece. 

18. Biblioteka wraz z czytelnią tworzą kompleks znajdujący się pod opieką bibliotekarzy szkolnych.  

19. Biblioteka szkolna działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.  

20. Szczegółowy Regulamin Biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji znajduje się w bibliotece. Każdy 

użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed korzystaniem z jej usług.  

21. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.  

22. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami obejmują:  

1) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,  

2) tworzenie z uczniami list zakupu poczytnych pozycji książkowych zgodnych z ich zainteresowaniami,  

3) organizowanie różnych form inspiracji czytelniczych (konkursy, spotkania literackie itd.), 

4) przygotowanie do samokształcenia, 

5) indywidualne rozmowy z czytelnikami, 

6) wspieranie w kształceniu i rozwijaniu zainteresowań, 

7) pomaganie uczniom mającym trudności w nauce, 

8) pomaganie w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad, 

9) gromadzenie zbiorów uwzględniając zainteresowania młodzieży, 

10) współpracowanie z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,  

11) uczestniczenie w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości  

23. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami obejmują:  

1) Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczy, kulturalnym i informatycznym, 

2) współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów                                            

i warsztatu informacyjno- bibliograficznego, 

3) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych, 

4) udział nauczycieli bibliotekarzy w spotkaniach w ramach prac zespołów przedmiotowych,  

5) Konsultuje z nauczycielami zakup książek, lektur, 

6) Propaguje nowości czytelnicze wśród nauczycieli, 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 49 z 121 

 

7) Informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

8) informowanie o nowościach wydawniczych znajdujących się w bibliotece Centrum oraz Dolnośląskiej 

Bibliotece Pedagogicznej – Filia w Strzelinie. 

9) Wspiera i współpracuje w organizacji konkursów, olimpiad. 

24. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami obejmują: 

1) pomaga w doborze literatury fachowej, 

2) udostępnia potrzebną literaturę, 

3) popularyzuje czytelnictwo i wiedzę pedagogiczną, 

4) przekazuje informacje o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców, w tym informuje rodziców                      

o stanie czytelnictwa uczniów, 

5) współpracuje z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki,  

6) pomaga rodzicom w realizacji zadań bibliotecznych 

25. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z  Innymi bibliotekami obejmują : 
1) wspólne organizowanie imprez czytelniczych, spotkań z pisarzami, konkursów czytelniczych, literackich, 

fotograficznych, warsztatów, szkoleń, lekcji bibliotecznych 

2) wymiana wiedzy i doświadczeń z bibliotekarzami innych szkół  

3) uczestniczy w wymianie doświadczeń i informacji, 

4) wymienia informacje w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów,  

5) popularyzuje ofertę czytelniczą i edukacyjną innych bibliotek na terenie szkoły.  

6) udział w targach, kiermaszach, spotkaniach, odczytach, konferencjach (w szczególności                             w 

metodycznych), szkoleniach, prelekcjach. 

26. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami 

kulturalno - oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.  

27. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki oraz zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określone są 

w Regulaminie biblioteki szkolnej.  

28. W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu i multimedialnych 

programów edukacyjnych.  

29. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację księgozbioru zgodnie z przepisami rozporządzenie ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji  materiałów 

bibliotecznych 

§ 36. 
Świetlica szkolna 

1. Centrum, w miarę możliwości i posiadanych środków, może zorganizować świetlicę szkolną będącą 

pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole                 

ze względu na organizację dojazdu. 

2. W świetlicy mogą odbywać się zajęcia w ramach zastępstw za nauczycieli nieobecnych.  

3. Organizację oraz formy pracy świetlicy szczegółowo określa Regulamin świetlicy. 

4. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Centrum. 

5. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży, stosownie do potrzeb i możliwości Centrum, zorganizowanej 

opieki wychowawczej oraz wspieranie rozwoju uczniów poprzez rozbudzanie ich zainteresowań, uzdolnień 

i doskonalenie umiejętności. 

6. Swoje zadania świetlica realizuje według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej. 

7. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,  

2) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
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3) organizowanie kulturalnej rozrywki, 

4) rozwijanie samorządności oraz społecznej aktywności uczniów,  

5) organizowanie bądź współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych.  

8. Świetlica prowadzi działalność w oparciu o wydzielone w budynku szkoły pomieszczenia i jest wyposażona 

w sprzęt i materiały umożliwiające realizację przyjętego programu pracy opiekuńczo – wychowawczej 

i profilaktycznej. 

9. Harmonogram pracy świetlicy wynika z organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Dni 

i godziny pracy świetlicy są na bieżąco dostosowywane do potrzeb Centrum. 

10. Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika świetlicy ustala Dyrektor.  

11. Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor.  

12. Pracownik pedagogiczny świetlicy ściśle współpracuje z biblioteką szkolną, z pedagogiem szkolnym 

i wychowawcami klas. 

§ 37. 
Szatnia 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z szatni. 

2. Szatnia jest prowadzona w każdym budynku szkoły. 

3. Uczniowie, odbywający zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych, mogą korzystać z szatni, umywalni                     

i miejsca do spożywania posiłków. 

 

§ 38. 
Zasady wyboru przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym 

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala 

listę przedmiotów do wyboru spośród przedmiotów ujętych w podstawie programowej do realizacji                            

w zakresie rozszerzonym dla danego oddziału. Wyboru przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym 

dokonują uczniowie. 

2. Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla danego oddziału dla dorosłych 

wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem  Słuchaczy. 

3. Przy wyznaczaniu przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym należy 

uwzględnić zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.  

 

§ 39. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. W Centrum organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

2. Wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę. 

3. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) Dyrektor Szkoły; 

4) wychowawca klasy, 
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5) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

6) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

7) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

8) asystent edukacji romskiej; 

9) wychowawcy świetlicy; 

10) pracownik socjalny; 

11) asystent rodziny; 

12) kurator sądowy; 

13) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku 

wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w 

sekretariacie szkoły.   

5. Szkoła wspiera ucznia zdolnego na zasadach określonych w § 6. ust.1 pkt 18; § 9. ust.7 pkt 1; § 14 ust.3; § 39. 

Ust. 10, 11, 12, 13; § 50 ust.2 pkt 4; § 50 ust.5; § 72 Statutu Centrum.   

6. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, nauczyciel wspomagający i, w miarę potrzeb, specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Strzelinie na zasadach określonych                       

w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.  

8. Zadania i obowiązki każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone                  

w  §39 ust.3 pkt 4; § 39. ust.10.; § 40. § 50. ust. 2., pkt 6.; § 50. ust. 3. pkt 21. i 22. Statutu Centrum. 

9. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Centrum są bezpłatne, a udział ucznia 

w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio 

o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,  

7) podejmowaniu działań wychowawczo - profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - 

profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym kierunku, 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,  

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z  realizacji 

programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  
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11. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych                        

oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:  

1) wybitnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 

3) niedostosowania społecznego, 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) zaburzeń psychicznych, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych, 

11) zaniedbań środowiskowych, 

12) trudności adaptacyjnych, 

13) odmienności kulturowej. 

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele pracujący z uczniem, 

2) specjaliści, w szczególności: pedagog, psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, nauczyciel 

wspomagający. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:  

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie 

zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i  uzdolnień, 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia,  

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,  

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, 

6) zajęć socjoterapeutycznych, 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

9) porad i konsultacji dla uczniów, warsztatów i szkoleń, 

10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

14. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor 

Szkoły .  

15. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek 

rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

16. Objęcie ucznia pomocą wymaga zgody rodziców. 

§ 40. 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie                     

i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 
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1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego 

lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

2) korekcja wad postawy (gimnastyka korekcyjna), 

3) korekcyjno-kompensacyjne, 

4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji, 

5) zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna, 

6) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp; 

7) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

8) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

9) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia                         

i zawodu. 

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,                   

w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub  z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją                             ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem   z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu 

edukacyjnego. 

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego             

na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego 

8. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi                   

w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

9. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu 

organizacyjnym. 

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się                     

w co najmniej dwóch dniach.  

11. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje       

w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

12. Nauczyciele, o których mowa w ust. 11: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami                               

i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone   w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 
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3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz                                w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli                     i 

specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom 

realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy               z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

13. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie 

z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele                        ci 

uczestniczą. 

14. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie                     

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem 

niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

15. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele 

specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

16. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zebrania zwołuje 

wychowawca, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

17. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub inny specjalista; 

18. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole, są zobowiązane udokumentować 

swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym 

danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu 

zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

19. Dla ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół wspierający na podstawie 

orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu (IPET). 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu                    

we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

20. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.  

21. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                                     

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz                         

z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym,               

że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze 

socjoterapeutycznym, 

3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,                   

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie                         z 

przepisami;   

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                            i 

młodzieży;  

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;  

8) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje 

taka potrzeba. 

22. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu IPET – u oraz w dokonywaniu okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie 

posiedzenia zespołu listownie lub w poprzez dziennik elektroniczny. 

23. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                  

24. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie 

zawiadamiani pisemnie  o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.    

25.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor 

szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację 

tych form. 

26. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET, mają obowiązek znać jego treść oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu                        

w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

27. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców istnieje 

możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. 

28. Zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie 

niepełnosprawni, prowadzi się w grupach nieprzekraczających 20 osób.  

29. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub 

absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

30. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu,  

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla 

uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego                             

i środków dydaktycznych. 

31. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego 

oraz egzaminu zawodowego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych                         

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub 

absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację                               

o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest 

egzamin.  

32. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 31 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. 

33. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

organizowanej w Centrum, m.in. do pomocy nauczyciela wspomagającego. 
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34. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając 

proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

35. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada 
Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa w pkt 14.  oraz zgody rodziców. 

36. Opinię, o której mowa w ust.35, sporządza się na piśmie. 

37. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później 
niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

38. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej. 

39. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie 
nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi 
nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

 

§ 41. 
Nauczanie indywidualne 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, po ustaleniu                   

z organem prowadzącym, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Centrum na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia 

wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym z wyjątkiem 

sytuacji, w których są inne zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego                           

oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane                 

do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia  z wyjątkiem przedmiotów, z których uczeń jest zwolniony, 

zgodnie  z odrębnymi przepisami ( w-f, język obcy).  . 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić                       

na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

7. Na podstawie orzeczenia Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie                      

do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor                 

w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, 

organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.  

9.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie 

od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych 

ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem./ Wniosek, o którym mowa 

w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, a Dyrektor Szkoły akceptuje                                     go 

własnoręcznym podpisem.  
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11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi                   

od 12 do 16 godzin tygodniowo, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;  

2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu 

szkoły; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;  

5) podejmowanie działań  

6) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków  z obserwacji nauczycieli 

i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu 

szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia 

dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w dzienniku nauczania 

indywidualnego.  

15.  Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice 

złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym 

czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.    

16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów 

wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor Szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest 

zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie, oraz organ prowadzący szkołę.  

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu zgodnie z zasadami 
oceniania wewnątrzszkolnego.  

§ 42. 
Indywidualny program nauczania i indywidualny toku nauki 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie 

z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszys tkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.  

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem 

programów nauczania lub indywidualnego programu nauk i. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego 

roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  

lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

1) uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą 

rodziców (prawnych opiekunów). 

7.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię 

o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.  
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8. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. W 

opinii powinna być zawarta informacja o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.  

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz 

zainteresowany uczeń. 

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6,  Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej                                

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej  w przypadku pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu 

nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

14. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

15. Dyrektor po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – 

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

16. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.  

17. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego 

obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie 

przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

18. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo rea lizować 

program we własnym zakresie. 

19.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:  

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;  

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  

w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji 

uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.  

20.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się: 1 godzina tygodniowo lub   2 godziny co dwa tygodnie. 

21. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.  

22. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego                         

w terminie ustalonym z uczniem. 

23. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego                

na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

24. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.  

25. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN. 

26. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: Indywidualny program lub tok nauki, należy odpowiednio 

wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promoc ji w 

skróconym czasie należy odnotować w rubryce Szczególne osiągnięcia ucznia. 

 

§ 43.  
Bezpieczeństwo uczniów 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nie odpowiedzialni nauczyciele:  

1) w czasie zajęć za obecnych uczniów - nauczyciel prowadzący zajęcia,  



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 59 z 121 

 

2) w czasie przerw śródlekcyjnych - nauczyciel dyżurujący, 

3) w czasie uroczystości, imprez organizowanych na terenie szkoły – nauczyciel prowadzący zajęcia lub 

wychowawca klasy, 

4) w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza Centrum – kierownik i opiekunowie wycieczki/imprezy,  

5) podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odpowiada 

prowadzący nauczyciel. 

2. Zasady, organizację i plan dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa wicedyrektor.  

3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony 

przez wicedyrektora. 

4. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.  

5. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa 

Regulamin organizowania wycieczek i imprez.  

6. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole Dyrektor może wprowadzić obowiązek noszenia 

identyfikatorów.  

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zabrania się: 

1) opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela, wychowawcy                       

lub Dyrekcji; 

2) wprowadzania na teren szkoły osób trzecich spoza szkoły bez wcześniejszej zgody wychowawcy klasy, 

nauczyciela dyżurującego lub Dyrekcji. 

8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do systematycznego przeglądu stanu szkoły zgodnie z  przydziałem 

obowiązków. 

9. Dyrektor powołuje w szkole koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

10.  Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców)                                

w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę  w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

11. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na zasadach 

określonych w §43. Statutu Centrum.  

12. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, 

pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami 

społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.  

13. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka, a w przypadku 

uczniów pełnoletnich sam uczeń,  od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

14. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw 

ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.  

15. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję                     

o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.  

16. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw                              

od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.  

17. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie praktycznej nauki zawodu są następujące:  
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1) w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą, przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela zawodu                  

lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki  nad uczniami, którzy są odpowiedzialni                     

za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) liczbę uczniów w grupach na zajęciach praktycznych organizowanych w zakładach pracy ustala kierownik 

zakładu pracy z zachowaniem przepisów bhp, przepisów w sprawie prac wzbronionych oraz warunków 

lokalowych i technicznych zakładu; 

3) w czasie odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy uczniowie są zobowiązani przestrzegać 

obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku. 

18. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, warsztaty 

szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin 

pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 

19. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich. 

20. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor 

Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły. 

21. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę 

szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 

22. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), 

rodziców oraz organ prowadzący. 

23. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty,                          a 

o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

§ 44. 
Monitoring wizyjny 

1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania 

i opieki oraz ochrony przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.   

2. Nadzorem kamer są objęte budynki i teren szkolny. 

3. Budynki szkolne są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z napisem: „Obiekt monitorowany”. 

4. System monitoringu jest zgłoszony do komendy policji. 

5. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji zadań wychowawczych szkoły:  

1) monitoring za pomocą kamer, stosowany jest w celu eliminacji takich zagrożeń, jak: przemoc i agresja 

rówieśnicza, kradzieże i wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie szkoły osób 

nieuprawnionych i inne; 

2) system monitoringu może być wykorzystany w celu: wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia 

zachowań nieregulaminowych (łamanie przepisów statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań 

ryzykownych; 

3) zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu wyeliminowania 

przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych oraz niezgodnych         z 

prawem zachowań na terenie szkoły; 

4) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły lub upoważniony 

przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym 

tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek instytucji. 
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§ 45. 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

1.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków                   

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące                       
o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły; 

3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności; 

4) w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 
rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 
terapeutycznym; 

5) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 
informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 
sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

6) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa 
z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży 
w kompetencji tych instytucji.  

7) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z 
urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania 
karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 
prokuratora lub policję. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza 
warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia                     
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom 
policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

5) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu 
- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia 
albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma 
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
- na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat; 

6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty 
ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;  

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk 
powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe     
w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję; 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące 
szczegółów zdarzenia. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
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1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń 
przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych 
przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia  
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji  
i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest 
bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył 
substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz 
ze swoimi spostrzeżeniami. 

§ 46. 
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 

1. Wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli kieruje lider wybrany przez Radę Pedagogiczną.  

2. Formy doskonalenia nauczycieli: 

1) zewnętrzne: 

a) studia podyplomowe doskonalące oraz kwalifikacyjne, 

b) kursy doskonalące, kwalifikacyjne, 

2) wewnątrzszkolne: 

a) posiedzenia samokształceniowe Rady Pedagogicznej (przygotowane przez nauczycieli, prowadzone 

przez trenerów ośrodków edukacyjnych), 

b) posiedzenia samokształceniowe zespołów przedmiotowych, 

c) lekcje otwarte, 

d) obserwacje lekcji przez innych nauczycieli, 

e) badanie osiągnięć uczniów, 

f) konsultacje z opiekunem stażu 

g) studiowanie literatury, 

h) czerpanie informacji z Internetu. 

3. Za organizację WDN w ramach komisji przedmiotowych odpowiedzialni są przewodniczący komisji.  

4. Wszyscy nauczyciele aktywnie uczestniczą w działaniu WDN. 

5. Dyrektor Centrum, za zgodą nauczyciela i zgodnie z potrzebami Centrum, kieruje nauczyciela na określoną 

formę doskonalenia, zapewniając wsparcie finansowe, zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania 

form doskonalenia nauczycieli w Centrum. 

6. Nauczyciele biorący udział w zewnętrznym doskonaleniu dzielą się z innymi nabytą wiedzą i  umiejętnościami.  

§ 47. 
Tryb przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkołach dla dorosłych 

1. Egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych przeprowadza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

2. Egzaminy przeprowadza się w każdym semestrze po zakończeniu obowiązkowych konsultacji zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

3. Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu, a w razie jego nieobecności inny nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora. 

4. Zestawy zadań egzaminacyjnych przygotowują nauczyciele, o których mowa w ust. 3 najpóźniej w  terminie 7 

dni przed egzaminem.  
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5. Czas trwania egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej nie powinien przekroczyć 2 godzin.  

6. Liczba zestawów na egzamin przeprowadzany w formie ustnej powinna być większa o 1, niż liczba 

słuchaczy zdających egzamin. Czas trwania egzaminu w formie ustnej jednego słuchacza nie powin ien 

przekraczać 10 minut.  

7. Zestawy zadań na egzaminy semestralne zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

8. Z egzaminów semestralnych sporządza się protokoły według wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.  

Rozdział 5. 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM 

 

§ 48. 
Postanowienia ogólne 

1. W Centrum zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.  

3. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych jest 

podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Pracownik Centrum jest zobowiązany:  

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z  tego 

zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,  

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

4) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się                        

do wskazań lekarskich, 

5) niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia 

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się                         w 

rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa                      

i higieny pracy, 

7) przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

4. Osoby zarządzające i pracownicy Centrum powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w szkole                 

i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

5. Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania określone przez Dyrektora Szkoły w zakresie 

obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 49. 
Stanowiska kierownicze 

1. W celu sprawnego zarządzania Centrum Dyrektor tworzy stanowiska kierownicze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

2. W Centrum mogą być utworzone następujące stanowiska kierownicze:  

1) wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych, 

2) wicedyrektor do spraw zawodowych, 

3) wicedyrektor/ kierownik do spraw szkolenia praktycznego, 

4) główny księgowy, 

5) kierownik ds. administracyjno – gospodarczych, 

6) kierownik Stacji Kontroli Pojazdów. 
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3. W Centrum mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę. 

4. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor sporządza zakres obowiązków i kompetencji.  

5. O zakresie obowiązków i kompetencji nauczycieli funkcyjnych dyrektor informuje Radę Pedagogiczną  

 

§ 50. 
Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, 

wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonej jego opiece uczniów.  

2. Zadania nauczyciela: 

1) umożliwienie młodzieży zdobycia niezbędnej wiedzy, 

2) dbałość o zdrowie i higienę psychiczną powierzonych uczniów,  

3) poszanowanie godności osobistej ucznia, 

4) wspieranie zdolności oraz zainteresowań uczniów, 

5) kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny. 

3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy: 

1) pisemne opracowywanie na każdy rok szkolny lub cykl kształcenia rozkładu materiału/planu wynikowego 

zgodnego z aktualną podstawą programową i programem nauczania, obowiązującymi w szkole,                        

oraz prowadzenie zajęć według opracowanego rozkładu materiału, 

2) stosowanie się do postanowień statutu, zarządzeń i zaleceń władz oświatowych i dyrektora, 

3) realizacja podstawy programowej i programu nauczania,  

4) prawidłowa realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

5) ocenianie uczniów zgodne z obowiązującymi przepisami i ocenianiem wewnątrzszkolnym,  

6) wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz zadań wynikających z planów pracy, 

7) czynne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych zespołów 

powoływanych przez Dyrektora  Szkoły i Radę Pedagogiczną, 

8) dzielenie się swoim doświadczeniem z kolegami, 

9) wywiązywanie się z przydziału czynności dodatkowych określonych planem pracy Centrum,  

10) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

11) opieka nad młodzieżą w czasie organizowanych przez Centrum imprez, wycieczek, itp.,  

12) propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, 

13) kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, szacunku do drugiego człowieka, 

tolerancji oraz wdrażania ich do czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i środowiska,  

14) szanowanie godności ucznia, tolerancji dla jego odmiennych przekonań, 

15) pełnienie dyżurów zgodnie z regulaminem dyżurów oraz planem ustalonym przez wicedyrektora,  

16) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów, 

17) doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz merytorycznych, 

18) realizacja obowiązków wychowawcy klasy zgodnie  ze Statutem, 

19) tworzenie dobrej atmosfery pracy w gronie nauczycielskim, 

20) nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników,  
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21) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

22) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, 

23) uzasadnianie oceny ucznia, 

24) wskazywanie na to, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz  jak powinien dalej się uczyć  

25) przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się.  

9. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu, 

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno - wychowawczych, 

3) zgłaszania dyrektorowi potrzeb w zakresie środków dydaktycznych niezbędnych w wykonywaniu pracy,  

4) wyrażania opinii na temat wszelkich spraw Centrum, 

5) zgłaszania pod adresem dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów dotyczących pracy Centrum,  

6) wnoszenia propozycji do tematyki i porządku obrad Rady Pedagogicznej,  

7) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich przeprowadzania, 

8) swobodnego wyboru treści nauczania wykraczających poza minimum programowe,  

9) proponowania programów nauczania ogólnego, programów nauczania dla zawodu ,  

10) wyboru podręczników i materiałów dydaktycznych, 

11) organizacji wycieczek przedmiotowych, 

12) wnioskowania do wychowawcy o zwołanie zebrania rodziców celem omówienia spraw dotyczących 

nauczanego przedmiotu,  

13) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar statutowych dla swoich uczniów,  

14) korzystania z informacji naukowej biblioteki i multimedialnego centrum informacji. 

5. Nauczyciel powinien wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania m.in. przez:  

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia, 

2) rozpoznawanie zdolności i zainteresowań uczniów, 

3) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,  

4) uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

5) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,  

6) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia, 

7) udzielanie pomocy w miarę swoich możliwości w przezwyciężaniu niepowodzeń,  

8) indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym w zależności od potrzeb i możliwości,  

9) współpracę z rodzicami ucznia w zależności od potrzeb, 

10) współpracę z wychowawcą ucznia i pedagogiem (w zależności od potrzeb),  

11) współpracę z pielęgniarką szkolną (w zależności od potrzeb), 

12) współpracę z poradnią zdrowia psychicznego i pozaszkolnymi organizacjami i instytucjami 

wychowawczymi (w zależności od potrzeb i możliwości), 

13) obiektywne i systematyczne dokonywanie oceny osiągnięć uczniów,  

14) sprawiedliwe traktowanie uczniów, 

15) wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia. 

6. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

7. Zasady i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela regulują odrębne przepisy.  

8. Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określają odrębne przepisy.  
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9. Nauczyciele religii zatrudnieni są w szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.  

 

§ 51. 
Wychowawcy klas 

1. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi opiekę wychowawczą nad oddziałem.  

2. Dla zapewnienia skuteczności pracy wychowawczej obowiązki wychowawcy klasy powierza się, w  miarę 

możliwości, na cały okres kształcenia w szkole. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

4. W szczególnych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy.  

5. Z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy mogą wystąpić do Dyrektora Centrum 

rodzice i/lub uczniowie danej klasy. 

6. Wniosek w sprawie zmiany wychowawcy klasy rozpatruje Dyrektor Centrum wspólnie z  przewodniczącym 

Rady Rodziców. 

7. Dyrektor Centrum i przewodniczący Rady Rodziców rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 5, mają 

obowiązek zapoznania się ze zdaniem wychowawcy klasy, uczniów tej klasy i ich rodziców.  

8. O podjętej decyzji Dyrektor informuje strony w ciągu 14 dni. W przypadku różnicy zdań pomiędzy dyrektorem 

Centrum a przewodniczącym Rady Rodziców rozstrzygająca jest decyzja Dyrektora Centrum. 

9. Od podjętej decyzji strony mogą odwoływać się w ciągu 7 dni do organu nadzoru pedagogicznego.  

10. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w trakcie zajęć oraz inicjowanie 

działań bądź wykonywanie zadań wynikających z programu wychowawczego obowiązującego             w 

Centrum. 

11. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 10, wychowawca zobowiązany jest:  

1) otaczać indywidualną opieką każdego ucznia, 

2) dobrze poznać uczniów i ich sytuację rodzinną poprzez rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami, 

3) utrzymywać stały kontakt z wychowankiem, interesować się jego wynikami w nauce i  zachowaniem, 

systematycznie je oceniać, a w razie potrzeby organizować pomoc,  

4) zachęcać do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, informować o działających na terenie 

Centrum organizacjach, kołach zainteresowań, Szkolnym Kole Wolontariatu, zachęcać do pracy w nich,  

5) planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające 

i integrujące zespół uczniowski (imprezy klasowe, wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) oraz zachęcać 

do uczestnictwa w imprezach kulturalnych na terenie szkoły, Centrum, miasta, powiatu,  

6) ustalać roczne (semestralne) oceny zachowania swoim wychowankom, 

7) ustalać treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.  

12. Wychowawca współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci oraz włącza rodziców 

w sprawy życia klasy, szkoły i Centrum poprzez: 

1) zapoznanie rodziców z programem wychowawczo – profilaktycznym, Statutem Centrum, 

2) zaznajomienie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów, ocenianiem wewnątrzszkolnym, w tym z kryteriami ocen zachowania i zasadami uzyskiwania 

oceny wyższej niż przewidywana,  

3) omawianie z rodzicami problemów wychowawczych w klasie oraz ustalenie form i metod pomocy uczniom,  

4) pozyskiwanie rodziców do pomocy i udziału w imprezach klasowych i szkolnych,  
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5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania i opieki                                  

oraz do udzielania pomocy szkole, w tym także finansowej, poprzez dobrowolne składki rodziców na rzecz 

funduszu Rady Rodziców, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, 

6) zapoznanie rodziców z wymaganiami egzaminacyjnymi egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

zawodowego. 

13. Wychowawca organizuje według harmonogramu zebrań z rodzicami, opracowanego przez Dyrektora Szkoły 

na dany rok szkolny, przynajmniej dwa w semestrze zebrania z rodzicami uczniów swojej klasy. Wychowawca 

może zorganizować więcej spotkań z rodzicami, o ile wymaga tego sytuacja dydaktyczno – wychowawcza w 

klasie.  

14. Wychowawca utrzymuje także indywidualne kontakty z rodzicami ucznia, przeprowadza indywidualne 

rozmowy. 

15. Wychowawca oraz każdy pracownik pedagogiczny Centrum zobowiązany jest do udzielania rodzicom                       

w terminach ustalonych przez wychowawcę klasy rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania, 

postępów i trudności w nauce. 

16. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym o zakresie 

czynności, dniach i godzinach pracy pedagoga oraz o zajęciach pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą 

uczestniczyć, o agendach pracy Centrum (sekretariat, biblioteka, pielęgniarka szkolna). 

17. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o możliwości uczęszczania na lekcji religii lub etyki.  

18. Wychowawca klasy informuje na pierwszym spotkaniu z rodzicami o zadaniach i planach pracy dydaktyczno 

– wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej mu klasie.  

19. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających trudności w nauce) i w tym celu: 

1) analizuje i wyjaśnia przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, informuje nauczycieli uczących w  danej 

klasie o szczególnej sytuacji ucznia, 

2) podejmuje środki zaradcze, 

3) pomaga w zorganizowaniu dodatkowych zajęć lub indywidualizacji nauczania, 

4) organizuje pracę wychowawczą w swoim zespole. 

20. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów. 

21. Wychowawca współpracuje z pielęgniarką szkolną, w razie potrzeby korzysta z pomocy pracowników poradni 

psychologiczno- pedagogicznych. 

22. Wychowawca współpracuje z nauczycielami praktycznej nauki zawodu.  

23. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych 

placówek i instytucji oświatowych. 

24. Początkujący nauczyciel – wychowawca ma prawo do pomocy i opieki Dyrekcji. 

25. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole przez cały tydzień nauki,  wówczas wychowawca jest zobowiązany                    

do skontaktowania się z rodzicami ucznia w celu poznania przyczyny nieobecności.  

26. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje frekwencję uczniów swojej klasy, dokonuje miesięcznej, 

śródrocznej i rocznej analizy frekwencji uczniów swojej klasy. Wychowawca wpisuje w e-dzienniku cząstkowe 

oceny zachowania uczniom za realizację obowiązku systematycznego uczestniczenia                             w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 
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27.  Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez Centrum, a prowadzonych przez siebie. 

 

§ 52. 
Pedagog szkolny 

1. Centrum zatrudnia pedagoga szkolnego podlegającego bezpośrednio wicedyrektorowi do spraw 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Pedagog szkolny jest współorganizatorem działalności Centrum w zakresie pomocy i opieki wychowawczej 

nad uczniami. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania, 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,  

4) wspieranie ucznia z wybitnymi zdolnościami, 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o których mowa w paragrafie 39 

Statutu Centrum, 

6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego 

i profilaktycznego Centrum, 

7) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielanie 

informacji w tym zakresie, 

8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

9) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,  

11) wnioskowanie o przyznanie uczniom pomocy materialnej, 

12) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądem, policją, radą rodziców oraz samorządem 

uczniowskim w sprawach ucznia, 

13) dokonywanie okresowej oceny (2 razy w roku) sytuacji wychowawczej w szkole. 

4. Pedagog szkolny prowadzi dziennik pedagoga. 

5. Miejscem pracy jest pokój pedagoga szkolnego z uwidocznionymi na drzwiach stałymi godzinami pracy 

w poszczególnych dniach tygodnia wynikającymi z planu pracy.  

 

§ 53. 
Wychowawca świetlicy 

1. Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy: 

1) organizuje funkcjonowanie świetlicy, 

2) współpracuje z wicedyrektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych sprawującym bezpośredni nadzór nad 

świetlicą szkolną, 

3) współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, 

4) w oparciu o plan pracy Centrum i program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje plan pracy 

świetlicy, 

5) troszczy się o bezpieczeństwo uczniów, 

6) inicjuje, organizuje imprezy, apele i akademie szkolne zgodnie z kalendarzem imprez, 
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7) przygotowuje lub uczestniczy w przygotowaniach młodzieży do konkursów szkolnych lub pozaszkolnych, 

wykonuje inne polecenia Dyrekcji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum.  

2. Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiada służbowo przed Dyrektorem Centrum za: 

1) realizację statutowej działalności świetlicy szkolnej, 

2) stan bazy świetlicy szkolnej,  

3) bezpieczeństwo młodzieży przebywającej w świetlicy. 

3. Nauczyciel wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację pracy własnej.  

4. Nauczyciel wychowawca świetlicy odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

prowadzonych w świetlicy szkolnej. 

 

§ 54. 
Nauczyciel bibliotekarz i opiekun multimedialnego centrum informacji 

1. W zakresie pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz: 

1) udostępnia księgozbiór w wypożyczalni, 

2) udziela informacji, 

3) udziela porad w doborze lektury, 

4) prowadzi przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy 

współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (w formie zajęć grupowych oraz przez 

pracę indywidualną z uczniem), 

5) prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa, 

6) pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno– wychowawczych, związanych 

z książką i innymi źródłami informacji, 

7) informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

2. W zakresie pracy organizacyjno – technicznej: 

1) gromadzi zbiory; 

2) ewidencjonuje i opracowuje zbiory; 

3) dokonuje selekcji zbiorów; 

4) prowadzi prenumeratę, akcesję i udostępnianie czasopism, 

5) prowadzi warsztat informacyjny (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki    tematyczne itp.),  

6) wykonuje prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, sprawozdania, 

statystykę czytelnictwa dzienną, miesięczną, semestralną i roczną),  

7) prowadzi dokumentację biblioteczną, 

3. Inne obowiązki: 

1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów, 

2) uzgadnia stan majątkowy z księgowością, 

3) współdziała z nauczycielami i wychowawcami, 

4) współpracuje z Radą Rodziców w zakresie uzupełniania księgozbioru,  

5) współpracuje z innymi bibliotekami, 

6) prowadzi kronikę Centrum. 

7) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w bibliotece szkolnej 

(multimedialnym centrum informacji), 

8) zgłasza administratorowi sieci wszelkie usterki oraz uwagi dotyczące funkcjonowania zestawów 

komputerowych, 
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9) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalnego 

i właściwego wykorzystywanie zasobów sieciowych, 

10) troszczy się o zabezpieczenie majątku, 

11) ustala zasady korzystania z multimedialnego centrum informacji. 

 

§ 55. 
Rzecznik Praw Ucznia 

1. W Centrum może być powołany Rzecznik Praw Ucznia. 

2. Rzecznika Praw Ucznia może powołać Dyrektor Szkoły lub o powołanie Rzecznika Praw Ucznia może 

wnioskować Samorząd Uczniowski. 

3. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni nauczyciel, jeśli wyrazi na to zgodę. 

4. Rzecznik powoływany jest na okres dwóch lat. 

5. Nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika Praw Ucznia stoi na straży przestrzegania praw ucznia w  szkole oraz 

służy pomocą w rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych. 

6. Do Rzecznika Praw Ucznia zgłoszenia mogą kierować: 

1) Przewodniczący klasy – w sprawach dotyczących klasy, 

2) Rodzice – w sprawach dotyczących ich dzieci, 

3) Każdy uczeń – w sprawach jego dotyczących, 

4) Wychowawca klasy – jeśli jego działania nie przyniosły rezultatu.  

 

§ 56. 
Zespoły przedmiotowe 

1. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele przedmiotów teoretycznych ogólnokształcących, przedmiotów 

teoretycznych zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący wybrany przez członków zespołu lub powołany przez 

Dyrektora. 

3. Liczbę zespołów przedmiotowych i ich skład określa Dyrektor Szkoły.  

4. W uzasadnionych przypadkach można tworzyć zespoły przedmiotowe dla nauczycieli uczących przedmiotów 

pokrewnych. 

5. Funkcje zespołu przedmiotowego: 

1) doradcza dla Dyrekcji,  

2) rozwijająca i doskonaląca warsztat pracy nauczyciela, 

3) koordynująca prace zespołu nauczycieli. 

6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 

1) współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji przyjętych programów nauczania, 

ich aktualizacji i doboru właściwych metod nauczania, 

2) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania, wymagań programowych, rozkładów materiału lub 

planów wynikowych, 

3) organizowanie doskonalenia przedmiotowo-metodycznego w formie lekcji koleżeńskich, prezentac ji 

nowości z zakresu metodyki, nauki i techniki, wymiany doświadczeń, 

4) inicjowanie postępu pedagogicznego, 

5) współorganizowanie pracowni przedmiotowych, 

6) współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w opracowaniu planu pracy Centrum,  
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7) współdziałanie z biblioteką i multimedialnym centrum informacji w sprawie gromadzenia i  wykorzystania 

ich zasobów,  

8) pomoc w adaptacji w środowisku nowozatrudnionym nauczycielom,  

9) diagnozowanie osiągnięć uczniów, przyczyn niepowodzeń w ramach przedmiotów nauczania,  

10) współpraca z liderem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w zakresie diagnozowania potrzeb 

edukacyjnych nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego, 

11) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej w sprawach metod i organizacji pracy dydaktyczno – 

wychowawczej i opiekuńczej, 

12) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy:  

a) przez co najmniej 5 lat w Technikum pięcioletnim na podbudowie szkoły podstawowej,  

b) 4 lat w Technikum o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, 

c)    3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia na podbudowie szkoły podstawowej, 

d) 3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia na podbudowie gimnazjum. 

 

 

§ 57. 
Zespół wychowawczy 

1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:  

1) wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, 

2) pedagog szkolny, 

3) wychowawcy klas, 

4) wychowawca świetlicy. 

2. W pracach zespołu wychowawczego, o ile wymaga tego omawiany problem, mogą uczestniczyć inne 

osoby:  

1) przedstawiciel Rady Rodziców,  

2) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 

3) specjaliści, 

4) nauczyciele. 

3. Przewodniczącym zespołu wychowawczego jest wicedyrektor ds. dydaktyczno - wychowawczych. 

4. Głównym celem działania zespołu wychowawczego jest wypracowanie form i metod pracy 

umożliwiających zwiększenie efektów kształcenia i poprawa frekwencji w szkole oraz wspólne 

rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole. 

5. Dyrektor Centrum może zwołać zespół wychowawczy w przypadku naruszenia przez ucznia postanowień 

Statutu w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. 

6. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) koordynowanie prac związanych z realizacją programu wychowawczego i profilaktyki,  

2) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych występujących w szkole,  

3) stały monitoring sytuacji wychowawczej w szkole ukierunkowany na identyfikację obszarów zagrożeń,  

4) inspirowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy wychowawczej, 

5) organizowanie doskonalenia zawodowego w zakresie zadań wychowawcy klasy,  

6) prowadzenie ewaluacji działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole.  

 

§ 58. 
Zespoły zadaniowe 

1. Dyrektor Centrum spośród członków Rady Pedagogicznej może powołać zespoły zadaniowe.  
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2. Pracą zespołu zadaniowego kieruje przewodniczący wybrany przez członków zespołu lub powołany przez 

Dyrektora. 

3. Zadania poszczególnych zespołów określa Dyrektor.  

 

§ 59. 
Pracownicy Centrum 

1. Pracownicy administracji zapewniają prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu ogólnego i  uczniowskiego 

oraz obsługę księgowo – finansową i kadrową Centrum. 

2. Pracownicy obsługi zapewniają utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz ładzie i porządku 

pomieszczeń i terenów Centrum.  

3. Szczegółowe obowiązki pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2 określone są w  przydziałach 

czynności i w zakresie obowiązków dla tychże pracowników 

Rozdział 6.  
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

§ 60. 
Postanowienia ogólne 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. 

2. Podstawą prawną oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych są aktualnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych/semestralnych) z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny zachowania,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce w tym o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 61. 
Cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
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4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i  zachowaniu                

oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej, 

6) wdrażanie uczniów do samooceny. 

2. Funkcje oceniania bieżącego:  

1) monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się                                   do 

uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co  i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 
§ 62. 

Obszary podlegające ocenianiu 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów – poziom opanowania przez ucznia wiadomości                            

i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowania w szkole programów nauczania –                            w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Ocenianiu podlega zachowanie ucznia – rozpoznanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli i uczniów danej 

klasy stopnia respektowania zasad funkcjonowania ucznia w środowisku i przestrzegania norm etycznych 

oraz wypełniania obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły 

 

§ 63. 
Informacje dla rodziców dotyczące wymagań edukacyjnych, zasad oceniania zachowania i sposobu 

powiadamiania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach zachowania 

1. Nauczyciel na jednej z pierwszych lekcji przedmiotu w danym roku szkolnym ma obowiązek zapoznać 

uczniów i rodziców z wymaganiami na poszczególne oceny śródroczne i roczne, sposobami sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych oraz z warunkami i trybem podwyższania oceny.  

2. Wychowawca klasy we wrześniu każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z warunkami, 

sposobem i kryteriami oceniania zachowania obowiązującymi w szkole oraz z warunkami i trybem 

podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów nauczyciel ma 

obowiązek przekazać rodzicom we wrześniu każdego roku szkolnego podczas spotkań z rodzicami (może to 

uczynić za pośrednictwem wychowawcy). 

4. Jeśli rodzice są nieobecni na zebraniu, na którym wychowawca (nauczyciel) zapoznaje z wymaganiami                

na poszczególne oceny śródroczne i roczne, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych                                    

oraz z warunkami i trybem podwyższania oceny, wówczas z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć 

do zapoznania się z zasadami oceniania obowiązującymi w Szkole. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego                    

i przedmiotowe zasady oceniania dostępne są na stronie internetowej Centrum i w bibliotece szkolnej.  

 
5. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują 

uczniów i rodziców o ocenach klasyfikacyjnych, zachowując następujący tryb powiadamiania:  

1) O przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznych) ze wszystkich przedmiotów nauczania (także 

o nieklasyfikowaniu ucznia) informuje rodziców wychowawca klasy (po konsultacji z nauczycielem 

przedmiotu) najpóźniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w  razie 

choroby nauczyciela, nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
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2) Informację o przewidywanych ocenach (rocznych) śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

przekazuje wychowawca klasy na spotkaniu indywidualnym z rodzicami w szkole, a w przypadku 

nieobecności rodziców przez wiadomość w e-dzienniku. Rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek 

zapoznać się z przewidywanymi ocenami w terminie trzech dni od terminu zebrania i potwierdzić ten fakt 

w wiadomości w e-dzienniku lub pisemnie.  

3) Rodzice nieobecni na zebraniu, którzy nie mają możliwości korzystania z dziennika elektronicznego, są 

zawiadamiani przez wychowawcę listownie. Fakt powiadomienia rodziców odnotowuje się w dzienniku 

wychowawcy klasy (lub w dzienniku elektronicznym) i w wykazie korespondencji, znajdującym się                     

w sekretariacie uczniowskim lub poprzez danego ucznia, któremu wychowawca przekazuje kartkę                     

z przewidywanymi ocenami. Odbiór kartki uczeń potwierdza na piśmie (np. w dzienniku wychowawcy 

klasy). Podpisaną przez rodziców kartkę z przewidywanymi ocenami uczeń niezwłoczn ie przynosi 

wychowawcy. 

5. Z tytułu udostępniania rodzicom uczniów gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania 

i opieki dotyczących ich dzieci szkoła nie pobiera od rodziców opłat, bez względu na sposób przekazywania 

tych informacji. 

§ 64. 
Dziennik elektroniczny 

1. Dzienniki zajęć dydaktyczno – wychowawczych są prowadzone w Centrum wyłącznie w formie elektronicznej.  

2. Dziennik zajęć dydaktyczno – wychowawczych prowadzony w formie elektronicznej zwany jest dalej „dziennikiem 

elektronicznym”  lub  „e-dziennikiem”. 

3. W Centrum funkcjonuje dziennik elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej. 

4. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych 

oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

5. W dzienniku elektronicznym jest rejestrowana historia zmian i ich autorzy. 

6. Dane zawarte w e-dzienniku są objęte ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

7. Wychowawcy klas pierwszych na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami informują rodziców                      

o sposobie korzystania z dziennika elektronicznego. 

8. Korzystanie z dziennika elektronicznego przez uczniów, rodziców i inne upoważnione osoby jest bezpłatne. 

9. Rodzice uczniów są zobowiązani do zapoznawania się na bieżąco z wpisami w dzienniku elektronicznym.  

10. Nauczycieli korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady: 

1) każdy nauczyciel otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych 

za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego, 

3) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek odnotowania tematu lekcji i obecności uczniów                       

w elektronicznym dzienniku niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć. 

11. W Centrum dopuszcza się  prowadzenie dziennika wychowawcy klasy również w wersji papierowej. 

12. Za prowadzenie dziennika lekcyjnego danej klasy odpowiada wychowawca klasy. W dzienniku wychowawcy klasy 

mają prawo dokonywać wpisu również nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

13. Dziennik wychowawcy podlega archiwizacji, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

14. Rodzice mogą drogą elektroniczną, za pośrednictwem programu komputerowego dziennika lekcyjnego, przesłać 

bezpośrednio wychowawcy w formie wiadomości tekstowej usprawiedliwienie nieobecności dziecka. 

Usprawiedliwienie musi zawierać: 

1) imię i nazwisko dziecka, 

2) datę nieobecności, 
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3) przyczynę nieobecności,  

4) podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia.  

15. Rodzice mogą przekazać wychowawcy klasy usprawiedliwienie nieobecności dziecka, wykorzystując w dzienniku 

elektronicznym funkcję „e-usprawiedliwienie”, podając przyczynę nieobecności i zamieszczając swój podpis.  

16. Uczniowi, który reprezentuje szkołę na zewnątrz w uroczystościach państwowych, samorządowych, szkolnych,     

w wolontariacie, w pracach Samorządu Uczniowskiego lub wykonuje inne prace na rzecz szkoły, w dzienniku 

elektronicznym w rubryce „Frekwencja” wpisuje się „iz” – „inne zajęcia” oraz zamieszcza się krótką adnotację               

w zakładce „Uwagi”. Wpisu dokonuje nauczyciel/pedagog odpowiedzialny za udział ucznia w ww działaniach                  

lub wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem/pedagogiem.  

17. Uczniowi, który uczestniczy w konkursach, olimpiadach, w dzienniku elektronicznym w rubryce „Frekwencja” 

wpisuje się „kon” – „konkurs”. Wpisu dokonuje nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole                           

lub wychowawca klasy w porozumieniu z koordynatorem konkursu . 

18. Uczniowi, który reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, w dzienniku elektronicznym w rubryce „Frekwencja” 

wpisuje się „zaw” – „zawody”. Wpisu dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny za organizację 

zawodów sportowych w szkole lub wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego 

odpowiedzialnym za organizację zawodów sportowych . 

19. Uczniowi realizującemu praktykę zawodową w zakładach pracy, w dzienniku elektronicznym w rubryce 

„Frekwencja” wpisuje się „pz” – „praktyka zawodowa”. Wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie 

harmonogramu praktyk zawodowych. 

20. Uczniowi, który uczestniczy wycieczce, w dzienniku elektronicznym  w rubryce „Frekwencja” wpisuje się:                    

„w” – wycieczka. Wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie listy uczestników wycieczki. 

21. Uczniowi, który jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych na zasadach określonych w § 34. 

Statutu Centrum, w dzienniku elektronicznym w rubryce „Frekwencja” wpisuje się „z” – zwolniony na czas określony 

w zwolnieniu. Wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie pisemnej decyzji o zwolnieniu wydanej przez 

Dyrektora Szkoły. 

22. Uczniowi Szkoły Branżowej I Stopnia – młodocianemu pracownikowi, który realizuje zajęcia w ramach turnusu 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodku dokształcania, w dzienniku elektronicznym w rubryce 

„Frekwencja” wpisuje się: „k” – „kurs”. Wpisu dokonuje wychowawca klasy na podstawie harmonogramu kursów 

zawodowych. 

23. W przypadku nauczania indywidualnego – nauczyciel danego przedmiotu po utworzeniu lekcji w dzienniku 

elektronicznym, wybraniu terminu, przedmiotu, klasy i grupy „IND” – „nauczanie indywidualne” wpisuje temat lekcji, 

a następnie w rubryce „Frekwencja” wpisuje obecność danemu uczniowi realizującemu nauczania indywidualne. 

§ 65. 
Usprawiedliwianie nieobecności 

1.  Podstawą  do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: 

1) pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców, 

2) pisemne usprawiedliwienie podpisane przez ucznia (który ukończył 18 lat), 

3) pismo urzędowe, np.: wezwanie na komisję wojskową, badania lekarskie,  

4) wezwanie lub zaświadczenie organów administracji publicznej, 

5) zwolnienie lekarskie na drukach obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, 

6) usprawiedliwienie potwierdzone przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej, 

7) e-usprawiedliwienie podpisane przez rodzica. 

2. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności musi zawierać: 

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) datę nieobecności, 

3) przyczynę nieobecności,  

4) podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia.  
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3. Rodzic ucznia może usprawiedliwić nieobecności dziecka z poziomu konta rodzica w dzienniku elektronicznym, 

korzystając z modułu e-usprawiedliwienia. Obsługą e-usprawiedliwień po stronie szkoły zajmuje się wychowawca 

klasy. 

4.  E-usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać: 

1) przyczynę nieobecności,  

2) podpis rodzica. 

5. Na podstawie decyzji wychowawcy klasy i rodziców (prawnych opiekunów) usprawiedliwienia nieobecnych godzin 

w szkole mogą być zapisywane w zeszycie usprawiedliwień.  

6. Obowiązkiem ucznia, na podstawie decyzji wychowawcy klasy, jest prowadzenie zeszytu, w którym rodzice 

dokonują wpisów dotyczących usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole. 

7. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole musi nastąpić podczas  pierwszej lekcji wychowawczej po 

powrocie ucznia do szkoły.  

8. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela są lekcjami obowiązkowymi i wymagana jest obecność uczniów. 

9. Uczniowie pełnoletni, którzy ukończyli 18 lat, mają prawo samodzielnie dokonywać usprawiedliwiania nieobecności 

w szkole - według zasad określonych w § 65.pkt 1, 2 W przypadku usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich zasady 

usprawiedliwiania ustala wychowawca klasy z rodzicem i uczniem.   

10. Uczeń lub jego rodzice zobowiązani są powiadomić szkołę o przewidywanej nieobecności dziecka trwającej  5 

dni lub dłuższej.   

11. Rodzic ucznia przebywającego w sanatorium lub szpitalu, jest zobowiązany powiadomić wychowawcę o tym 

fakcie.  

12. Rodzice, którzy nie korzystają z dziennika elektronicznego, składają pisemne wnioski o usprawiedliwienie. Nie 

dopuszcza się usprawiedliwiania nieobecności w formie wiadomości sms.  

13. Wychowawca klasy ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole, jeżeli usprawiedliwienie 

nieobecnych godzin odbywa się niezgodnie § 65.  

14. Uczeń pełnoletni nie ma obowiązku przekazywania rodzicom kartek z ocenami i ilością opuszczonych godzin 

lekcyjnych.  

15. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są zobowiązani do zapewnienia regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji 

publicznych szkół). 

§ 66. 
Zasady zwalniania ucznia z lekcji 

1. W przypadku gdy rodzic chce zwolnić dziecko z lekcji, rodzic pisze zwolnienie na kartce. W zwolnieniu pisemnym 

powinny znaleźć się informacje: 

1) imię i nazwisko zwalnianego ucznia, 

2) data zwolnienia ucznia z lekcji, 

3) informacja, o której godzinie należy zwolnić ucznia z lekcji, 

4) przyczyna zwolnienia ucznia z lekcji, 

5) podpis rodzica. 

2. Zwalniając ucznia z lekcji rodzic bierze odpowiedzialność za dziecko w czasie, w którym dziecko powinno być                     

3. w szkole, ale zostało zwolnione na prośbę rodzica. 

4. Nauczyciel/wychowawca może wprowadzić druki zwalniania ucznia z lekcji. 

5. Uczeń posiadający od rodziców pisemne zwolnienie z lekcji udaje się do wychowawcy w celu otrzymania zgody 

na zwolnienie z lekcji. W przypadku nieobecności wychowawcy – do Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.  

6. Pisemne zaświadczenie o zwolnieniu ucznia z lekcji przechowuje wychowawca klasy. 
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7. Uczniowi, który został zwolniony z lekcji, w dzienniku w rubryce „Frekwencja” wpisuje się „nieobecny 

usprawiedliwiony” - „u”. 

7. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń nie ma od rodziców pisemnego zwolnienia z zajęć, a chce się zwolnić, 

decyzje o zwolnieniu podejmuje wychowawca klasy, a w przypadku nieobecności wychowawcy – Dyrektor lub 

Wicedyrektor Szkoły. O fakcie zwolnienia ucznia informuje telefonicznie rodziców ucznia. W dzienniku lekcyjnym 

wpisuje: „nieobecny usprawiedliwiony” - „u”. 

 

§ 67. 
 Szczegółowe zasady klasyfikacji 

1. Rok szkolny trwa 12 miesięcy i dzieli się na dwa semestry.  

1) Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do końca stycznia.  

2) Semestr drugi trwa od 1 lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych, zgodnie z  rozporządzeniem MEN 

w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3) Semestr pierwszy dla klas programowo najwyższych, kończących się egzaminem maturalnym, trwa                      

do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych w grudniu. 

4) Semestr drugi trwa od 2 stycznia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych, zgodnie z  rozporządzeniem 

MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego: na koniec pierwszego                      

i na koniec drugiego semestru. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej określa zarządzenie 

Dyrektora Centrum. 

3. Oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne, z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, a oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne, zachowania ustala wychowawca klasy.  

4. Ocena klasyfikacyjna z przedmiotu nie jest średnią arytmetyczną ocen.  

5. Od 1 września roku szkolnego 2020/2021 w Centrum obowiązuje średnia ważona ocen                                   z 

poszczególnych przedmiotów.  

6. Średnia ważona to średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi w ten sposób, że elementy                  

o większej wadze mają większy wpływ na średnią.  

7. Każdej ocenie cząstkowej oraz ocenie półrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

w hierarchii ocen. 

8. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczona                             

w następujący sposób: 

n=  

przy czym: 

1) n – liczba naturalna, od 1 do 6, 

2) a – ocena cząstkowa, 

3) w – waga oceny. 

 

9. Szczegółowe ustalenia w zakresie średniej ważonej ocen z poszczególnych przedmiotów określają 

Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

10. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do stosowania średniej ważonej ocen zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Szkole i określonymi w przedmiotowych zasadach oceniania.  

n
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11. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, 

oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio                           

w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

33. Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się 

według następującej skali: 

1) stopień celujący:   (cel.) 6 

2) stopień bardzo dobry:  (bdb) 5 

3) stopień dobry:  (db) 4 

4) stopień dostateczny:  (dst) 3 

5) stopień dopuszczający:  (dop.) 2 

6) stopień niedostateczny:  (ndst) 1 

 

34. Dopuszcza się oceny cząstkowe utworzone przez dodanie do oceny znaku „+” (plus) przy poszczególnych 

ocenach, poza stopniem celującym, lub „-” (minus) przy poszczególnych ocenach, poza stopniem 

niedostatecznym. 

35. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 34 pkt 1 -5. 

36. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 34 pkt 6.  

37. Ocenianie zajęć edukacyjnych obejmuje: 

1) wiadomości określone w podstawach programowych, 

2) umiejętności określone w realizowanych programach nauczania: 

a) umiejętności komunikacyjne (np. komunikacja słowna, wyszukiwanie i analizowanie informacji),  

b) umiejętności społeczne (np. przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, współpraca 

w grupie), 

c) umiejętności praktyczne – umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje w danym zawodzie 

(dotyczy uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu). 

38. Ocenianie zachowania obejmuje: postawy (np. motywacja do działań twórczych, aktywność na zajęciach, 

wywiązywanie się ze zobowiązań podjętych w ramach zajęć edukacyjnych i poza nimi), a także kulturę 

osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencję na zajęciach szkolnych.  

39. Oceniane są następujące formy aktywności ucznia: 

1) pisemne, a w szczególności: kartkówki, wypracowania, prace klasowe, sprawdziany, referaty, ćwiczenia, 

zadania domowe, testy,  

2) ustne, a w szczególności: odpowiedzi na lekcji, udział w dyskusji, krótkie wypowiedzi w czasie lekcji, praca 

w grupach, prezentacje; 

3) zadania praktyczne polegające na ściśle określonych czynnościach (a w szczególności: ćwiczenia 

praktyczne, wykonanie wyrobu). 

41. W wyniku oceniania uczeń otrzymuje: 

1) stopień celujący, jeśli: 

a) rozwiązuje problemy w twórczy sposób, w efekcie samodzielnej pracy rozwija własne zainteresowania  

b) posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych                                    

lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, 
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c) osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych                       

i innych; 

2) stopień bardzo dobry, jeśli: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

c) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,  

d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin stosuje ją w nowych sytuacjach;  

3) stopień dobry, jeśli: 

a) opanował wiadomości typowe określone w programach nauczania,  

b) opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych,  

c) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne 

w życiu pozaszkolnym; 

4) stopień dostateczny, jeśli: 

a) opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się 

w procesie nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych, 

b) posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o  średnim 

stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający, jeśli: 

a) ma trudności w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale opanował je                      

na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające 

się w procesie nauczania; 

6) stopień niedostateczny, jeśli nie spełnia wymagań określonych w ust 41, pkt. 5. 

42. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

43. Szczegółowe treści wiadomości i umiejętności wymagane na wyżej wymienione oceny są zawarte 

w wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.  

44. O warunkach i sposobach przedmiotowego oceniania nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują 

uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

45. Oceny sprawdzianów przeprowadzanych w formie pisemnej ustala się według następującej skali:  

% możliwych do uzyskania punktów Ocena 

0% - 30% niedostateczny (1) 

31% - 50% dopuszczający (2) 

51% - 74% dostateczny (3) 

75% - 85% dobry (4) 

86% - 95% bardzo dobry (5) 

96% - 100% celujący (6) 

 

46.  Oceny sprawdzianów przeprowadzanych w formie pisemnej od 01 września roku szkolnego 2019/2020 

ustala się według następującej skali:  

% możliwych do uzyskania punktów Ocena 
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47. Termin przeprowadzenia sprawdzianu ustala nauczyciel danego przedmiotu z uczniami klasy. W  razie sporu 

przewodniczący klasy powiadamia wychowawcę klasy, a w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy – 

Dyrektora Centrum. 

48. Niezapowiedziane kartkówki mogą obejmować materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji.  

49. Sprawdziany, obejmujące szerszy zakres materiału, muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. W jednym tygodniu może być pięć takich sprawdzianów (dziennie maksymalnie jeden, 

chyba, że klasa wyrazi zgodę na drugi). Nie dotyczy to sprawdzianów przekładanych przez uczniów 

z uzasadnionych powodów. 

50. Każdemu uczniowi przysługuje prawo zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez konsekwencji:  

1) raz w semestrze, w przypadku realizacji przedmiotu w wymiarze jedna godzina tygodniowo,  

2) nie więcej niż dwa razy w semestrze w przypadku realizacji przedmiotu w wymiarze więcej  niż jedna 

godzina tygodniowo. 

51. Ilość nieprzygotowań może być przedmiotem osobnych ustaleń nauczyciela z uczniami.  

52. Nauczyciel może odmówić prawa do dodatkowego nieprzygotowania uczniowi, który ma dużą ilość godzin 

opuszczonych nieusprawiedliwionych. 

53. Uczniowie angażujący się w organizację szkolnych i międzyszkolnych wydarzeń naukowych i kulturalnych 

mogą być zwalniani z zajęć lekcyjnych i w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów mogą 

skorzystać z maksymalnie dwutygodniowego okresu ochronnego w celu uzupełnienie ewentualnych 

zaległości. Listę uczniów oraz zajęć, z których są zwalniani, sporządza nauczyciel odpowiedzialny                       

za organizację w/w imprez i podaje w formie pisemnej do wiadomości Dyrektora Szkoły oraz wychowawców 

i nauczycieli. 

54. Nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją. Prawo zgłaszania nieprzygotowania nie dotyczy 

zapowiedzianych sprawdzianów. 

55. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu przed następnym sprawdzianem 

pisemnym w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni. Jeżeli prace są przetrzymywane dłużej, nauczyciel 

ma obowiązek wpisać tylko oceny pozytywne. Nie dotyczy to sytuacji niezależnych                              od 

nauczyciela (np. długa choroba). 

56. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów rodzice otrzymują do wglądu na własną prośbę. Prace te 

podlegają archiwizacji przez jeden rok. 

57. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów nie mogą być powielane, kopiowane, fotografowane 

i rozpowszechniane. 

58. Nauczyciel na zasadach uzgodnionych z klasą, umożliwia poprawianie ocen ze sprawdzianów wcześniej 

zapowiedzianych. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu, pracy klasowej, testu, ma obowiązek uczynić 

to na pierwszej lekcji po nieobecności, fakt ten sam zgłasza nauczycielowi. W przypadku braku takiego 

zgłoszenia otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie                         

0% - 30% niedostateczny (1) 

31% - 50% dopuszczający (2) 

51% - 70% dostateczny (3) 

71% - 85% dobry (4) 

86% - 95% bardzo dobry (5) 

96% - 100% celujący (6) 
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(z przyczyn usprawiedliwionych) termin przystąpienia do pracy pisemnej ustala nauczyciel na pierwszych 

zajęciach, na których uczeń jest obecny. 

59. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych 

zajęciach przekraczających połowę (50 %) czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który jest 

przeprowadzana klasyfikacja. 

60. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

61. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny 

za zgodą Rady Pedagogicznej.  

62. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony                          

do Dyrektora Centrum. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, 

w przypadku ucznia nieletniego, lub z uczniem, w przypadku ucznia pełnoletniego.  

63. Dyrektor lub wicedyrektor Centrum uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć  edukacyjnych, 

z których uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ciągu jednego dnia.  

64. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć 

rocznych. dydaktyczno – wychowawczych.  

65. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Centrum.  

66. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania. 

67. Dla ucznia, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznych, 

szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy zajęcia umożliwiające uzupełnienie  programu 

nauczania ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu. 

68. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

69. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych 

i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń 

(doświadczeń), ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

70. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni — w charakterze obserwatorów — rodzice ucznia. 

71. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:  

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy, 

3) w przypadku ucznia kontynuującego naukę języka obcego we własnym zakresie można powołać 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, jeśli w szkole w Centrum nie ma nauczyciela tego języka. 

72. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel przeprowadzający egzamin, a zatwierdza Dyrektor Centrum. 

Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny 

szkolne. 

73. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) ustalone oceny. 
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74. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Pro tokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

75. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub 

„nieklasyfikowana”. 

76. Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub 

nie kończy szkoły. 

77. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić Dyrektorowi Centrum zastrzeżenia do wystawionej oceny z  zajęć 

edukacyjnych lub oceny zachowania, gdy uznają, że została ona wystawiona niezgodnie z trybem 

wystawiania ocen.  

78. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.77, można zgłosić od dnia ustalenia rocznej ocen z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny zachowania nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

79. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została wystawiona niezgodnie z  trybem 

wystawiania ocen, Dyrektor Centrum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości                        

i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z  danych zajęć 

edukacyjnych. 

80. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 79, przeprowadza się najpóźniej do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

81. W skład komisji, o której mowa w ust. 79, wchodzą: 

1) Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne. 

82. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 81 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę 

lub w innych uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

83. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych nie może być niższa od usta lonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

84. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji,  

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 79,  

3) zadania (pytania) sprawdzające,  

4) wynik sprawdzianu.  

85. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

86. Do protokołu, o którym mowa w ust. 84, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

87. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 79., 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora 

Centrum. 
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88. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć (dotyczy to również 

uczniów klas programowo najwyższych). 

89. Uczeń klasy programowo najwyższej, kończącej się egzaminem maturalnym, który zdał egzamin 

poprawkowy, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w następnej sesji egzaminacyjnej.  

90. O terminie i miejscu egzaminu poprawkowego (egzaminów poprawkowych) rodzice są informowani przez 

szkołę na piśmie. 

91. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej (z wyjątkiem egzaminu z  wychowania 

fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zajęć praktycznych). 

92. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu feri i letnich. 

93. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład, której wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

94. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 93 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji Dyrektor Centrum powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli nauczyciel jest 

powołany z innej szkoły, następuje to w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

95. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Centrum. 

96. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji,  

2) termin egzaminu poprawkowego,  

3) zadania egzaminacyjne,  

4) wynik egzaminu poprawkowego. 

97. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

98. Komisja, przeprowadzająca egzamin poprawkowy, po zakończeniu pracy informuje ucznia zdającego 

o wynikach egzaminu.  

1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez  Dyrektora Centrum, 

jednak nie później niż do końca września, 

2) Uczeń lub jego rodzic ma prawo w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu poprawkowego wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora Centrum w formie pisemnej. Zastrzeżenia mogą dotyczyć trybu wystawiania 

oceny. 

99. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę a jeśli jest uczniem klasy programowo najwyższej, nie kończy szkoły i powtarza klasę 

z zastrzeżeniem ust. 100. 

100. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, będą realizowane w klasie programowo wyższej. 
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101.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych                         

w klasyfikacji rocznej został sklasyfikowany i uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen za poszczególne semestry. 

102. Ocena z religii, etyki oraz z przedmiotów dodatkowych jest wliczana do śródrocznej i rocznej średniej ocen.  

103. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę 

ustaloną jako średnia z rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona 

w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w  górę. 

104. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny wyższe 

od oceny niedostatecznej lub został zwolniony przez Dyrektora z części zajęć wymienionych w  § 34 ust.2., 

4., 10. 

2) w wyniku egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej 

oraz jeśli dane zajęcia edukacyjne są kontynuowane w klasie wyższej.  

105. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i  roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,  

uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

106. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

107. Nauczyciel, ustalając oceną z wychowania fizycznego, powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu oraz systematyczność 

udziału w zajęciach i aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

108. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.  

109. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zakresie materiału obowiązującym                                       

na zapowiedzianym sprawdzianie/pracy klasowej. 

§ 68. 
 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, powinien:  

1) być obecny na wszystkich sprawdzianach i pracach klasowych lub terminowo je zaliczyć, 

2) mieć przynajmniej 80% frekwencję na zajęciach z danego przedmiotu (ewentualne nieobecności muszą 

być usprawiedliwione). 

2. Uczniowi, który z przyczyn losowych nie może spełnić warunków określonych w ust.1, nauczyciel może 

wyrazić zgodę na sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności według trybu określonego w  ust. 3. 

3. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:  

1) uczeń zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności,  

2) sprawdzian może mieć formę pisemną lub pisemną i ustną, 

3) z przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne sprawdzian powinien mieć formę 

ćwiczeń praktycznych, 

4) nauczyciel przygotowuje zadania na określoną ocenę zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w przedmiotowym systemie oceniania, 

5) test lub sprawdzian musi obejmować zakres materiału na daną ocenę, zawarty w programie nauczania 

danej klasy, 
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6) ocena zostaje podwyższona, jeżeli uczeń spełnił wymagania określone przez nauczyciela ustalone 

zgodnie z ust.3, pkt 4 i 5. 

4. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:  

1) nie może mieć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,  

2) respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady współżycia społecznego.  

5. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania: 

1) wychowawca powołuje zespół w składzie: pedagog szkolny, nauczyciel uczący w danej klasie, 

przedstawiciel społeczności klasowej, 

2) na posiedzeniu zespołu uczeń argumentuje spełnienie kryteriów na wyższą ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, 

3) wychowawca po wysłuchaniu opinii zespołu decyduje o podwyższeniu przewidywanej oceny.  

 

§ 69.  
Ocena zachowania 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża ocenę funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym, 

respektowania przez niego zasad współżycia społecznego oraz przyjętych norm etycznych. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który kieruje się kryteriami zatwierdzonymi przez Radę 

Pedagogiczną, opinią uczniów klasy, nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego oraz innych  

pracowników szkoły. 

3. W szkole, w której realizowane jest kształcenie zawodowe, wychowawca, ustalając ocenę zachowania 

ucznia, kieruje się ponadto opinią nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a w przypadku uczniów klas 

Branżowej Szkoły I Stopnia dla pracowników młodocianych, również oceną zachowania uzyskaną w czasie 

kursu – realizacji teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania.  

4. Wychowawca, ustalając ocenę zachowania, zasięga również opinii ocenianego ucznia.  

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

8. Ocenę zachowania roczną (śródroczną) ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe  –  wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre –   db, 

4) poprawne – popr., 

5) nieodpowiednie-   ndp, 

6) naganne –  ng. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, nauczyciel i wychowawca ma obowiązek uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej. 

10. Ocena zachowania powinna uwzględniać: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) wypełnianie obowiązków zawartych w Statucie Centrum, 
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b) aktywny udział w lekcjach, 

c) rozwijanie własnych zainteresowań, 

d) podejmowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  

e) harmonijne współdziałanie w zespole i odpowiedzialność za wyniki pracy całego zespołu;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) przestrzeganie zasad kultury współżycia – okazywanie należytego szacunku zarówno kolegom, jak 

i dorosłym, nauczycielom i innym pracownikom Centrum, 

b) dbałość o wspólne dobro,  

c) umiejętne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, 

d) poszanowanie i dbałość o mienie szkoły i innych osób; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) godne reprezentowanie szkoły, 

b) uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

c) przygotowywanie uroczystości szkolnych i wzbogacanie tradycji szkolnych,  

d) postępowanie zgodnie ze Statutem Centrum i aktami prawa wewnątrzszkolnego;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią, 

b) taktowne uczestnictwo w dyskusjach, 

c) kulturalne zwracanie się do rówieśników, nauczycieli, pracowników Centrum i  innych osób; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: 

a) dbałość o ład i porządek w szkole, 

b) nie pali tytoniu i e-papierosów, nie pije  alkoholu, nie używa środków odurzających i napojów 

energetycznych, 

c) dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą, 

d) niestwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa innych uczniów, pracowników Centrum oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły, 

e) udzielania pierwszeństwa, ustępowanie miejsca, gdy zachodzi taka potrzeba,  

f)    przeciwdziałanie przemocy i agresji; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

a) przestrzeganie zasad kultury i norm społecznych, 

b) okazywanie szacunku zarówno kolegom, jak i dorosłym, 

c) okazywanie życzliwości innym ludziom; 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

a) tolerancję wobec innych, 

b) poszanowanie cudzych poglądów, 

c) taktowne zwracanie się do nauczycieli, pracowników Centrum i uczniów,  

d) uczestniczy w działaniach wolontariatu. 

11. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia ustala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

12. Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen zachowania. 

13. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (w roku szkolnym opuścił nie więcej 

niż 25 godzin bez usprawiedliwienia), 

2) właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 87 z 121 

 

3) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów/koleżanek,  

4) prawidłowo współdziała w zespole, 

5) reaguje na przejawy zła, 

6) dba o kulturę osobistą i kulturę słowa,  

7) dba o zdrowie i higienę swoją i innych (wystrzega się szkodliwych nałogów), 

8) okazuje życzliwość wobec innych ludzi, jest tolerancyjny. 

15. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne  (nie ma godzin nieusprawiedliwionych), 

3) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania np. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i/lub 

pozaszkolnych, 

4) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia i z innych zadań powierzonych przez szkołę (np.  bierze 

udział konkursach, olimpiadach, przygotowywaniu apeli i uroczystości szkolnych),  

5) wykazuje inicjatywę na rzecz klasy, szkoły, Centrum i środowiska,  

6) wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą słowa, 

7) nie ulega nałogom i pomaga innym w rezygnacji z nałogu. 

16. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, 

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (w roku szkolnym opuścił nie więcej 

niż 15 godzin bez usprawiedliwienia),  

3) samodzielnie pokonuje trudności w nauce, 

4) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, m.in. poprzez udział w apelach, konkursach, olimpiadach, 

wycieczkach i pracy w Samorządzie Uczniowskim, 

5) wykazuje inicjatywę na rzecz klasy i szkoły, 

6) potrafi pogodzić naukę z pracą społeczną i obowiązkami domowymi. 

17. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) opuścił w roku szkolnym nie więcej niż 35 godzin bez usprawiedliwienia,  

2) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

a) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, 

b) współdziała w zespole, 

c) zachowuje się godnie i kulturalne w szkole i poza nią, 

d) otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy klasy. 

18. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (w roku szkolnym opuścił bez usprawiedliwienia 

ponad 35 godzin, ale nie więcej niż 50 godzin), 

2) zaniedbuje swoje obowiązki szkolne, 

3) nie dba o dobro i tradycje szkoły, 

4) lekceważy zadania powierzone przez szkołę, 

5) nie zachowuje się godnie i kulturalnie na terenie szkoły i poza nią,  

6) nie okazuje szacunku innym osobom. 

19. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) uporczywie uchyla się od obowiązku uczestniczenia w zajęciach szkolnych, pomimo upomnień 

wychowawcy klasy (opuścił w roku szkolnym ponad 50 godzin bez usprawiedliwienia),  

2) lekceważy powierzone mu zadania, 
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3) nie przestrzega zasad współżycia społecznego, łamie normy moralne i etyczne (zachowuje się 

niekulturalnie wobec koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników Centrum i innych osób),  

4) dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

5) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

6) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych, 

7) otrzymał w semestrze naganę Dyrektora Centrum, 

8) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną (znęca się psychicznie i fizycznie, stosuje wyłudzanie, 

zastraszanie), 

9) bierze udział w bójkach, 

10) działa w grupach nieformalnych (gangi, sekty), 

11) wszedł w kolizję z prawem (co najmniej raz). 

20. Wszystkie uwagi na temat niewłaściwego zachowania ucznia/uczniów nauczyciele uczący powinni                        

na bieżąco zamieszczać w dzienniku elektronicznym danej klasy w zakładce: Uwagi.  

21. Z zamieszczoną w e-dzienniku notatką na temat niewłaściwego zachowania ucznia/ uczniów ma obowiązek 

zapoznać się wychowawca danej klasy.  

22. O zdarzeniu wyjątkowo trudnym, a dotyczącym nieodpowiedniego zachowania się ucznia/uczniów, 

nauczyciel informuje na piśmie wychowawcę danej klasy i/lub pedagoga szkolnego (przygotowuje 

sprawozdanie zawierające opis danego zdarzenia). 

23. Jeśli uczeń, mimo upomnień nauczyciela, w czasie trwania zajęć bez zezwolenia opuszcza salę lekcyjną, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia umieszcza w dzienniku elektronicznym danej klasy w zakładce: Uwagi 

adnotację: Uczeń samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne.  

24. W sytuacji problemów z danym uczniem w czasie trwania zajęć edukacyjnych nauczyciele mogą korzystać z 

pomocy dyrekcji Centrum, pedagoga szkolnego, pogotowia ratunkowego.  

25. Nauczyciele nie mogą wypraszać uczniów z lekcji oraz nie mogą odmówić przyjęcia na zajęcia.  

26. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Centrum, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

27. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi ustalenia tej oceny, Dyrektor Centrum powołuje komisję, która, w terminie 5 dni roboczych                     

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania: 

1) ocenę ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  

2) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

28. W skład komisji, o której mowa w ust. 27, w wchodzą: 

1) Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

4) pedagog szkolny, 

5) psycholog, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

29. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego  
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30. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji 

2)  termin posiedzenia komisji, 

3)  wynik głosowania,  

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

31. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

32. W szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

 

§ 70.  
Tryb ustalania oceny zachowania 

1. Trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w czasie lekcji wychowawczej 

wychowawca klasy proponuje ocenę zachowania po rozpoznaniu stopnia respektowania zasad 

obowiązujących w Centrum w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz uczniami 

tej klasy.  

2. Przy ustalaniu propozycji oceny zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę opinie innych 

nauczycieli, pracowników Centrum i pracodawców, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

 

§ 71.  
Ewaluacja wewnątrzszkolnego oceniania 

1. Nad realizacją wewnątrzszkolnego oceniania sprawuje nadzór Dyrektor Centrum. 

2. W procesie ewaluacji biorą udział: uczniowie, rodzice, nauczyciele.  

3. Formy ewaluacji: ankiety, zebrania, dyskusje. 

4. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz propozycje zmian gromadzi 

wicedyrektor do spraw dydaktyczno – wychowawczych Centrum.  

 

Rozdział 7.  
Uczniowie 

 

§ 72. 
Rekrutacja uczniów 

1. Rekrutacja do Szkoły jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zasady rekrutacji 

do szkół na dany rok szkolny. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) Opracowanie wewnętrznych procedur kwalifikacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

2) Przyjmowanie dokumentów kandydatów, 

3) Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 

4) Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych, 

5) Ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

6) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

 

5. Kandydaci przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. 

 

6. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów  o przyjęcie                    

do szkoły, określa Dolnośląski Kurator Oświaty. 
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7. CKZiU w Strzelinie prowadzi rekrutację kandydatów do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia,   w której 

zajęcia praktyczne odbywają się w szkole oraz Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia praktyczne odbywają 

się u pracodawcy (dotyczy kandydatów, którzy posiadają umowę o pracę zawartą z pracodawcą w celu 

przygotowania zawodowego).  

 

8. Rekrutacja, w przypadku kandydatów do klasy pierwszej oddziału wielozawodowego BSIS, jest prowadzona 

dodatkowo na podstawie skierowania na dokształcanie teoretyczne, wydanego przez pracodawcę, z którym 

młodociany zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

9.  Kandydat do klasy pierwszej oddziału wielozawodowego BSIS ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien 

złożyć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub, na etapie rekrutacji, oświadczenie pracodawcy                  

o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września. 

 
10.  Wymagane dokumenty o przyjęcie do szkoły:                   

1) podanie lub wniosek, 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4) skierowanie pracodawcy na dokształcanie teoretyczne (dotyczy uczniów -  młodocianych pracowników), 

5) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub, na etapie rekrutacji, oświadczenie pracodawcy                

o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września 

6) dwa zdjęcia,  

7) orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada). 

§ 73. 
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 
1. Szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez: 

1) udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

2) udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

3) indywidualna praca z uczniem w czasie lekcji, 

4) zróżnicowanie zadań domowych, 

5) działalność kół zainteresowań,  

6) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, np. Szkolne Koło Wolontariatu,  

7) wycieczki naukowe, turystyczne, krajoznawcze i zawodoznawcze,  

8) działalność organizacji młodzieżowych i społecznych, 

9) zajęcia kształtujące u uczniów postawę przedsiębiorczości i kreatywności,  

10) zajęcia przygotowujące uczniów do zawodu, 

11) udział w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

12) prowadzenie Galerii „Talent”, 

13) dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

§ 74.  
Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) wyjaśnienia przez nauczyciela trudnych zagadnień omawianych w czasie lekcji lub występujących                     

w zadaniach domowych, 

2) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela w przypadku zaległości powstałych z przyczyn od niego 

niezależnych, 

3) jawności ocen z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania,  

4) indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych oraz w pracach domowych,  

5) dostosowania sposobu sprawdzenia wiadomości do swoich predyspozycji fizycznych i  psychicznych, 
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6) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy przy zachowaniu wszystkich ograniczeń 

wynikających z organizacji szkoły i ogólnie przyjętych norm moralnych, 

7) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

8) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych (w miarę możliwości finansowych 

Centrum), 

9) reprezentowania szkoły w zawodach, turniejach, konkursach itp. po spełnieniu określonych wymagań,  

10) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, wolontariatu oraz rozrywki zgodnie 

z własnymi możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z Dyrektorem), 

11) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom (w sposób kulturalny) – 

indywidualnie lub za pośrednictwem rodziców albo przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – opinii                 

i wniosków dotyczących organizacji zajęć, treści i metod nauczania i wychowania oraz uzyskania na nie 

odpowiedzi; uczeń może prezentować opinie i wnioski własne lub innych uczniów, jeśli został przez nich 

upoważniony,  

12) udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez Centrum, Samorząd Uczniowski lub 

organizacje, działające na terenie Centrum z uwzględnieniem ograniczeń ustalonych przez organizatora,  

13) poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich pracowników 

Centrum i kolegów, 

14) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym 

dotyczącym bezpieczeństwa i higieny w szkole, 

15) korzystania z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej organizowanej w szkole, do pomocy pedagoga szkolnego 

i korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w formach dostępnych w Centrum, 

16) zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi na egzamin maturalny i egzamin zawodowy,  

17) pełnej informacji o egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym,  

18) zmiany typu szkoły lub zawodu lub zmiany klasy zgodnie z przepisami dotyczącymi przyjmowania uczniów 

do szkół, 

19) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania godności  osobistej,  

20) korzystania z pomocy materialnej ze strony Centrum, Rady Rodziców, innych instytucji współpracujących 

z Centrum,  

21) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

22) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia szkoły,  a także 

światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,  

23) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

24) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu  w nauce,  

25) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,  

26) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,                      

itp. zgodnie z przyjętymi zasadami,  

27) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową  oraz zrzeszanie się w organizacjach                         

z wyjątkiem partii politycznych działających w Centrum,  

28) korzystania z pomocy wychowawcy, pedagoga i innych pracowników Centrum,  

29) sprawdzania jego wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania,  

30) zwracania się do nauczyciela w czasie lub po zakończeniu zajęć z prośbą o wyjaśnienie problemów 

omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych,  

31) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z zasadami określonymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym,  
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32) zwolnienia z odpowiedzi w dniu następującym po udziale w pozaszkolnych konkursach, olimpiadach oraz 

rozgrywkach sportowych,  

33) złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia (skargę może złożyć uczeń lub jego rodzice                       

w formie ustnej lub pisemnej do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia, 

Dyrektora Szkoły),  

34) respektowania przez szkołę praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

35) poznania propozycji ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie określonym w  Statucie 

Centrum 

36) dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego i zawodowego zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnych przepisach, 

37) uzyskania informacji o poziomie własnych osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym 

zakresie, 

38) uzyskiwania od szkoły wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

39) uzyskiwania od szkoły pomocy w nauce poprzez otrzymanie informacji o tym, co zrobił dobrze i  jak 

powinien się dalej uczyć, 

40) wglądu do sprawdzonych i ocenionych przez nauczyciela swoich prac pisemnych.  Uczeń ma prawo 

zdobywać wiedzę z pomocą nauczyciela i rozwijać ją. Może wyrażać wątpliwości, własne poglądy oraz 

prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela. 

41) Uczeń, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku nauki lub indywidualnego 

programu nauczania. 

42) Uczeń ma prawo reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.  

43) Uczniowie, biorący udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, mają prawo                          

do zwolnienia z odpowiedzi w czasie lekcji na dzień przed i dzień po zawodach (konkursach)                        

oraz w dniu konkursu (zawodów). 

44) Przygotowanie się do olimpiady przedmiotowej bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo       

do dni wolnych od zajęć szkolnych: 

a) eliminacje wojewódzkie - 3 dni,  

b) eliminacje centralne  - 7 dni. 

45) Uczniowie przedstawiają wychowawcy klasy potwierdzenie udziału w wymienionych 

zawodach/konkursach przygotowane przez nauczyciela prowadzącego dane zawody/konkurs.  

 

§ 75. 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.  

2. Uczeń lub jego rodzice, którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść skargę do 

wychowawcy, pedagoga, Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni  roboczych od dnia,                    

w którym zostały naruszone prawa ucznia. 

3. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno się dożyć do ich rozwiązania w drodze 

porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za pośrednictwem mediatorów. Mediacje 

mogą prowadzić: wychowawca klasy, Samorząd Uczniowski i pedagog.  

4. Złożona skarga powinna zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.  

5. Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzydziestu dni roboczych.  
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6. W celu rozpatrzenia wniosku w sprawie naruszenia praw ucznia Dyrektor Szkoły powołuje komisję,                       

w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – jako jej przewodniczący 

2) Wicedyrektor 

3) Pedagog szkolny 

4) Wychowawca klasy 

5) Przedstawiciel Rady Rodziców 

6) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

7) Szkolny Rzecznik Praw Ucznia 

7. Dyrektor Szkoły na piśmie informuje ucznia i jego rodzica o efekcie rozpatrzonej skargi.  

8. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice uznają, ze skarga została rozpatrzona niegodnie z prawem 

szkolnym, mają prawo do wniesienia zażalenia w ciągu 3 dni, podając jakie przepisy zostały naruszone:  

1) Na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do Dyrektor Szkoły,  

2) Na rozstrzygnięcie ustanowione przez Dyrektora Szkoły do Organu prowadzącego Szkołę. Decyzja 

Organu Prowadzącego jest ostateczna. 

9. Termin rozpatrzenia skargi przez Organ Prowadzący określają odrębne przepisy.  

10. W przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwołać się do rzecznika 

praw ucznia przy Kuratorze Oświaty lub do Kuratora Oświaty za powiadomieniem Dyrektora Szkoły.  

 
 

 
 

§ 76. 
Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi normami 

moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi; 

2) dbać o piękno języka ojczystego, wystrzegać się wulgaryzmów; 

3) rzetelnie i systematycznie uczyć się, 

4) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

5) uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz w innych zajęciach, w których 

zdeklarował uczestnictwo, 

6) efektywnie wykorzystywać czas i warunki do nauki, 

7) punktualnie przybywać na zajęcia zgodnie ze szkolnym planem zajęć,  

8) terminowo wykonywać zadania domowe, 

9) przygotowywać się do wszystkich zajęć zgodnie z ustaleniami nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

10) uzupełniać braki wynikające z nieobecności,  

11) prowadzić zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymogami nauczycieli,  

12) w czasie planowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przebywać w miejscu określonym w planie 

lekcji lub planie zajęć albo w miejscu ustalonym przez dyrekcję Centrum/ nauczyciela,  

13) przed zajęciami i w czasie przerw między zajęciami przebywać na terenie szkoły,  

14) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, budować jej 

autorytet;  

15) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne,  

16) przestrzegać obowiązującego w szkole prawa;  
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17) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,  

18) przestrzegać zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Centrum i każdemu człowiekowi, 

b) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi, 

d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

19) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

20) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób z bezpośredniego otoczenia, przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych, 

21) przestrzegać zakazu dokonywania zmian w konfiguracji sprzętowej i programowej systemów 

komputerowych, w szczególności poprzez instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień 

systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych bez zgody nauczyciela,  

22) przestrzegać zakazu włamań na konta innych użytkowników, używania loginów, haseł i kont innych osób 

oraz utrudniania pracy administratorom i innym użytkownikom, 

23) przestrzegać zakazu obrażania uczuć innych osób poprzez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości, 

zdjęć, filmów i rozpowszechnianie ich treści w Internecie oraz korzystanie, wprowadzanie                                   

i przechowywanie plików o treści sprzecznej z prawem i ogólnie przyjętymi normami moralnymi                            

i etycznymi, 

24) wystrzegać się cyberprzemocy (agresji elektronicznej) wyrażonej m.in. poprzez: prześladowanie, 

straszenie, wyśmiewanie i poniżanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 

elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale 

dyskusyjne i inne; robienie zdjęć innym osobom lub rejestrowanie filmów bez ich zgody, 

25) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

26) wykonywać wszelkie badania lekarskie i szczepienia ochronne zgodnie z obwiązującymi przepisami,  

27) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i niszczenia majątku szkolnego, dbać                           

o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu,  

28) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia elementu wyposażenia szkoły, zgłosić ten fakt 

niezwłocznie nauczycielowi dyżurnemu, 

29) zabezpieczyć własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą, 

30) podczas lekcji zachowywać ciszę na korytarzu, 

31) dbać o schludność i czystość ubioru, który powinien być estetyczny w kolorach stonowanych,  

32) przychodzić do szkoły w stroju galowym tj. elegancki ubiór bez elementów subkulturowych (marynarka 

lub sweter w kolorach stonowanych, biała koszula, krawat, spodnie materiałowe, spódniczka lub spodnie 

w kolorze czarnym, biała bluzka, obuwie o charakterze wizytowym), w  takie dni jak: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) egzamin maturalny i egzamin zawodowy,  

c) apele szkolne, 

d) wigilie klasowe, 

e) konkursy i olimpiady, 

29) na zajęciach wychowania fizycznego posiadać odpowiedni strój wymagany przez nauczyciela przedmiotu,  

30) przyjść do szkoły na zajęcia w czasie, kiedy klasa bierze udział w wycieczce lub wyjściu poza szkołę, 

31) rozliczyć się ze szkołą w ostatnim tygodniu nauki, potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta 

obiegowa, 
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32) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie z zasadami określonymi w § 65. Statut 

Centrum: 

2. Uczeń lub jego rodzice są materialnie odpowiedzialni za dokonane zniszczenia pomieszczeń lub sprzętu 

szkolnego. Usunięcie zniszczeń oraz finansowe pokrycie szkody musi nastąpić w ciągu tygodnia od ich 

spowodowania. 

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji szkolnej, podstawą wydania nowej legitymacji jest 

pisemna prośba ucznia skierowana do Dyrektora Centrum.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty i/lub 

pieniądze. 

5. Uczniom zabrania się: 

1) posiadania włączonych telefonów komórkowych (na czas zajęć edukacyjnych powinny być wyłączone),  

2) używania wszelkich urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych nie związanych z  zajęciami, 

3) nagrywania i fotografowania przebiegu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne i zgody 

zainteresowanych, 

4) palenia tytoniu na terenie szkoły i na terenach przyległych do szkoły,  

5) opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych,  

6) spożywania, używania, posiadania, rozprowadzania lub wnoszenia na teren Centrum: 

a) alkoholu,  

b) narkotyków,  

c) innych środków odurzających lub chemicznych, 

d) przedmiotów lub innych materiałów, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, osób przebywających na terenie szkoły. 

7) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub chemicznych,  

8) przebywania na terenie szkoły w odzieży, która nie zakrywa ramion i brzucha oraz w spodniach 

i spódnicach powyżej kolan, 

9) spożywania posiłków i napojów w czasie trwania zajęć, 

10) naruszania nietykalności fizycznej nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób przebywających                 

na terenie szkoły, 

11) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przebywania na terenie obiektów sportowych                     

w czasie, gdy zgodnie z planem lekcji danej klasy nie odbywają się tam zajęcia wychowania fizycznego,  

12) rozpylania, rozlewania, rozsypywania itp. na terenie szkoły substancji chemicznych szkodliwych dla 

zdrowia, 

13) wnoszenia na teren Centrum przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,  

14) odpalania na terenie Centrum petard, 

15) nabywania alkoholu i innych środków odurzających, 

16) opuszczania terenu warsztatów szkolnych podczas zajęć praktycznych oraz podczas przerw 

w zajęciach praktycznych,  

17) zapraszania  do szkoły osób z zewnątrz.  

6. Za nieprzestrzeganie zapisów § 76 mają zastosowanie przepisy § 79.  

 

§ 77. 
Nagrody 

1. Za rzetelną naukę i pracę, wzorową postawę, wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie kultury i sportu uczeń może otrzymać następujące nagrody:  
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1) pochwałę wobec klasy udzieloną przez nauczyciela, 

2) pochwałę Dyrektora Centrum udzielona indywidualnie lub na forum klasy, 

3) list pochwalny Dyrektora Centrum do rodziców ucznia, 

4) dyplom i nagrodę rzeczową z funduszu Rady Rodziców, 

5) wyróżniające świadectwo zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

6) udział w poczcie sztandarowym szkoły, 

7) anulowanie poprzednio otrzymanych kar dyscyplinarnych, 

8) stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,  

9) stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

10) adnotacja na świadectwie szkolnym o szczególnych osiągnięciach, sukcesach w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 78. 

Tryb wnoszenie zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego może zgłosić zastrzeżenia do przyznanej nagrody.  

2. Udokumentowany wniosek z zastrzeżeniami dotyczącymi przyznanej nagrody może być składany na piśmie 

do Dyrektora Szkoły w terminie do siedmiu dni roboczych od daty jej przyznania.  

3. Od nagrody przyznanej uczniowi przez wychowawcę klasy uczeń może odwołać się do Dyrektora Szkoły.  

4. Od nagrody przyznanej uczniowi przez Dyrektora Szkoły uczeń może odwołać się do Rady Pedagogicznej. 

5. Od nagrody przyznanej uczniowi przez Radę Pedagogiczna uczeń może odwołać się na piśmie,                              

za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu sprawującego 

prowadzącego. 

 

§ 79. 
Kary 

1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, zakazów i nakazów zawartych w  § 76. 

ust. 1 i ust. 5 Statutu Centrum oraz w innych aktach prawnych normujących życie szkolne.  

2. Kara może być udzielona w następującej formie: 

1) ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy; 

2) upomnienie udzielone przez nauczyciela uczącego w klasie z wpisem do dziennika lekcyjnego,  

3) nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub nauczyciela wpisana do dziennika lekcyjnego,  

4) upomnienie lub nagana udzielone przez Dyrektora, 

5) skreślenie z listy uczniów.  

3. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej                             

i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu popełnienia wykroczeń na terenie Centrum lub poza nim 

w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a w szczególności za:  

1) udowodnioną działalność przestępczą, mającą związek z Centrum lub uczniami,  

2) posiadanie narkotyków lub innych środków odurzających , 

3) łamanie ustawy antyalkoholowej, 

4) naruszenie zasad tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej,  

5) znęcanie się nad innymi uczniami, 

6) celowe niszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, 
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7) nadmierne opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, przy uprzednim zastosowaniu gradacji 

kar: 

a) jeśli uczeń opuści powyżej 10 godzin bez usprawiedliwienia w roku szkolnym, otrzymuje ustne 

upomnienie wychowawcy klasy; 

b) jeśli uczeń opuści powyżej 20 godzin bez usprawiedliwienia w roku szkolnym, otrzymuje upomnienie 

wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego i powiadomieniem rodziców;  

c) Jeśli uczeń opuści powyżej 50 godzin bez usprawiedliwienia w roku szkolnym, otrzymuje naganę 

dyrektora Centrum z powiadomieniem rodziców; 

d) jeśli uczeń opuści powyżej 60 godzin bez usprawiedliwienia w roku szkolnym, może zostać skreślony 

z listy uczniów. 

8) nabywanie, rozprowadzanie lub nakłanianie innych do rozprowadzania i korzystania z narkotyków lub 

innych środków odurzających, 

9) spożywanie, używanie lub przebywanie na terenie Centrum lub w czasie zajęć edukacyjnych pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających  

10) sprzedaż (dystrybucja) na terenie Centrum alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  

11) stosowanie przemocy fizycznej i/lub psychicznej wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli, innych 

pracowników Centrum, osób przebywających na terenie Centrum, 

12) dokonanie uszczerbku na zdrowiu kolegów, koleżanek, nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób 

przebywających na terenie Centrum, 

13) fałszowanie ocen, dokumentów lub dokonanie samowolnych wpisów do dokumentacji szkolnej,  

14) niszczenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innych dokumentów szkolnych,  

15) odbywanie kary więzienia na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub przebywanie 

w ośrodku o charakterze wychowawczym lub resocjalizacyjnym, 

16) spożywanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających podczas 

rajdów, wycieczek lub innych imprez szkolnych organizowanych przez szkołę poza jej terenem, 

17) pobicie ucznia lub innej osoby, uczestnictwo w bójce, stosowanie wymuszeń, molestowanie seksualne, 

użycie przemocy fizycznej, 

18) palenie papierosów na terenie Centrum lub na terenie przyległym do niego,  

19) używanie wulgaryzmów lub aroganckie i lekceważące zachowanie wobec nauczycieli, pracowników 

Centrum, osób przebywających na terenie Centrum lub na terenie przyległym do niego,  

20) odmawianie wykonywania poleceń wynikających ze statutowych zadań Centrum,  

21) naruszenie nietykalności fizycznej nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób przebywających      

w szkole lub w bezpośrednim otoczeniu szkoły, 

22) pobicie lub uczestnictwo w bójce na terenie szkoły lub na zewnątrz szkoły.  

5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły, jeśli zachowanie ucznia nie uległo poprawie                               

po zastosowaniu uprzednio wobec niego kar wymienionych w § 79, ust.2, pkt 1, 2, 3, 4.  

6. Tryb i sposób powiadamiania ucznia i jego rodziców o podjętej decyzji administracyjnej i możliwości 

odwołania od niej określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami).  

7. Dyrektor Centrum może zawiesić wykonanie kary wymienionej w § 78 ust. 2 pkt 4, 5 nie dłużej niż na pół 

roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub 

działającej w szkole organizacji młodzieżowej. 

8. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, z pominięciem 

gradacji kar, gdy ten: 
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1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub nauczyciela lub pracownika szkoły 

lub innej osoby. 

2) opuścił ponad 100 godzin bez usprawiedliwienia w czasie roku szkolnego, 

3) użył przemocy fizycznej wobec innego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły lub innych osób 

przebywających na terenie szkoły lub poza jej terenem, 

4) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

5) dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub jego kradzieży, 

6) dokonał fałszerstwa dokumentów, samowolnych wpisów do dokumentacji szkolnej lub dokonał jej 

zniszczenia. 

7) popełnił czyn karalny, 

8) nabył lub rozprowadzał narkotyki, alkohol lub inne środki odurzające,  

9) dokonał pobicia lub uczestniczył w bójce. 

9. Szkoła ma obowiązek informowania ucznia i jego rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego)                          

o zastosowaniu wobec ucznia kary. 

10. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia niepełnoletniego o udzielonej uczniowi karze. 

Powiadomienie ma formę pisemną. Fakt powiadomienia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym klasy.  

11. Wychowawca klasy przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania powinien uwzględnić kary udzielone 

uczniowi. 

12. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, uzyskuje naganną klasyfikacyjną ocenę zachowania.  

 
§ 80. 

Tryb odwoływania się od udzielonej kary 

1. Od udzielonej kary przysługuje uczniowi lub jego rodzicom prawo złożenia odwołania. 

2. Odwołanie składa na piśmie uczeń lub jego rodzice: 

1) Do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty udzielenia kary - upomnienie wychowawcy klasy. 

2) Do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty udzielenia kary – nagana Dyrektora Szkoły. Decyzja Rady 

Pedagogicznej jest ostateczna. 

3) Do Organu Nadzorującego w terminie 14 dni od daty udzielenie kary – skreślenie z listy uczniów. Decyzja 

Organu Nadzorującego jest ostateczna. 

3. Wniesienie odwołania od kary wstrzymuje jej wykonanie do momentu rozpatrzenia odwołania. 

4. Niezależnie od kar statutowych przyjmuje się zasadę naprawienia wyrządzonych szkód i przeproszenia 

poszkodowanych osób (o ile wynika to z wykroczenia). 

 

§ 81. 
Procedura skreślenia ucznia niepełnoletniego z listy uczniów 

1. Wychowawca klasy lub członek Rady Pedagogicznej ustala podstawę prawną zawartą w Statucie Centrum 

dotyczącą warunków i sposobu skreślenia ucznia z listy uczniów.  

2. Członek Rady Pedagogicznej składa pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów skierowany                   

do Dyrektora Centrum. Wniosek o skreślenie z listy uczniów powinien zawierać podstawę prawną oraz 

uzasadnienie.  

3. Dyrektor zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o wyrażenie opinii o uczniu i w sprawie skreślenia.  

4. Dyrektor informuje ucznia o zwróceniu się do Samorządu Uczniowskiego w celu wyrażenia opinii dotyczącej 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

5. Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia– strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

skreślenia ucznia z listy uczniów.  
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6. Dyrektor zawiadamia rodziców- strony o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów 

i materiałów sprawy. 

7. Dyrektor umieszcza wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów w porządku obrad Rady Pedagogicznej.  

8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała może być 

podjęta tylko wtedy, jeżeli uczeń dopuścił się czynów wymienionych w § 56 ust. 8 Statutu Centrum. 

9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, wydaje i doręcza stronom decyzję 

administracyjną.  

10. Decyzja powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu wydającego decyzję, 

2) datę wydania, 

3) oznaczenie strony lub stron, 

4) przywołanie podstawy prawnej, 

5) rozstrzygnięcie, 

6) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 

7) podpis, stanowisko służbowe. 

11. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje pełnoletniemu uczniowi i rodzicom prawo odwołania                

do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

12. Zgodnie z art. 13 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołan ia decyzja nie ulega wykonaniu. 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie, chyba że decyzji został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności. Jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy, zainteresowany może ją 

zaskarżyć do Naczelnego Sądu Admin istracyjnego. 

13. Wychowawca klasy wykreśla ucznia z listy uczniów w dzienniku lekcyjnym po zakończonym terminie na 

odwołanie. 

§ 82. 
Decyzja o skreśleniu ucznia niepełnoletniego z listy uczniów 

 

 

Strzelin, dnia …………………… 

 

 Nr ……………………….. 

D E C Y Z J A NR ……………….. 

 

 Na podstawie art.39 ust.2 w związku z art.41 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys temie 

oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), w związku z art.104 § 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z Dz.U.z 2000 r. nr. 

98, poz 1071 ze zmianami) , § 79 ust …..pkt….. Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelinie na podstawie uchwały nr…… Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 

w Strzelinie z dnia .................................................... w sprawie skreślenia ucznia …………………… 

…………………………,urodzonego …………………………r. w……………………………….. z listy uczniów klasy 

…… ……………………………………………………………………………. w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Strzelinie  
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POSTANAWIAM  

 

skreślić ucznia ………………………………………….. z listy uczniów klasy ……………………………………… w 

zawodzie ……………………………………………wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Strzelinie 

UZASADNIENIE 

Uzasadnienie faktyczne  

(należy wskazać, co zostało ustalone w toku postępowania i na jakich dowodach się oparto).  

Uczeń ……………………………………. z klasy …….……… 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelinie podczas posiedzenia w dniu 

…………………… w drodze Uchwały nr ……………… z dnia ………………….. postanowiła skreślić z  listy uczniów 

ucznia ………………………………………………………………………….……………………………… 

Samorząd Uczniowski wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Uzasadnienie prawne 

( powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa należy przywołać 

art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz właściwy przepis statutu, będący podstawą skreślenia).  

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity -Dz.U. z 2004 r. 

Nr 256 poz.2572 ze zmianami), oraz §… Statutu Centrum dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia ucznia z  listy 

uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zachowanie oraz postawa ucznia stanowi w świetle przywołanych przepisów podstawę do skreślenia ucznia 

z listy uczniów i wobec powyższego, postanawiam jak w sentencji. 

 

POUCZENIE  

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora 

Centrum, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. (art.127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

Otrzymują: 

1) Rodzice ucznia –  

2) Wychowawca klasy 

3) Sekretariat uczniowski a/a ucznia 
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4) a/a. 

 
§ 83. 

Procedura skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów 

1. Wychowawca klasy lub członek Rady Pedagogicznej ustala podstawę prawną zawartą w Statucie Centrum 

dotyczącą warunków i sposobu skreślenia ucznia z listy uczniów.  

2. Członek Rady Pedagogicznej składa pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów skierowany do 

Dyrektora Centrum. Wniosek o skreślenie z listy uczniów powinien zawierać podstawę prawną oraz 

uzasadnienie.  

3. Dyrektor zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o wyrażenie opinii o uczniu i w sprawie skreślenia.  

4. Dyrektor informuje ucznia o zwróceniu się do Samorządu Uczniowskiego w celu wyrażenia opinii dotyczącej 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

5. Dyrektor zawiadamia ucznia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia ucznia                  

z listy uczniów.  

6. Dyrektor zawiadamia ucznia o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów 

sprawy. 

7. Dyrektor umieszcza wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów w porządku obrad Rady Pedagogicznej.  

8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała może być 

podjęta tylko wtedy, jeżeli uczeń dopuścił się czynów wymienionych w § 79 ust. 8 Statutu Centrum. 

9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, wydaje i doręcza stronom decyzję 

administracyjną.  

10. Decyzja powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu wydającego decyzję, 

2) datę wydania, 

3) oznaczenie strony lub stron, 

4) przywołanie podstawy prawnej, 

5) rozstrzygnięcie, 

6) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 

7) podpis, stanowisko służbowe. 

11. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje pełnoletniemu uczniowi i rodzicom prawo odwołania                       

do organu nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem Dyrektora w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

12. Zgodnie z art. 13 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie, chyba że decyzji został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności. Jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy, zainteresowany może ją 

zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

13. Wychowawca klasy wykreśla ucznia z listy uczniów w dzienniku lekcyjnym po zakończonym terminie na 

odwołanie. 

14. Dyrektor zawiadamia pełnoletniego ucznia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie 

skreślenia ucznia z listy uczniów, jeżeli postępowanie zostanie umorzone  

 

 
§ 84. 

Decyzja o skreśleniu ucznia pełnoletniego z listy uczniów 

 

Strzelin, dnia …………………… 
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 Nr ……………………….. 

D E C Y Z J A NR ……………….. 

 

 Na podstawie art.39 ust.2 w związku z art.41 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity -Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), w związku z art.104 § 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z Dz.U.z 2000 r. nr. 

98, poz 1071 ze zmianami) , § 79 ust …..pkt….. Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelinie na podstawie uchwały nr…… Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego                           i 

Ustawicznego w Strzelinie z dnia .................................................... w sprawie skreślenia ucznia 

…………………… ………………………… ,urodzonego …………………………r. w…………….…………………….. 

z listy uczniów klasy …… ……………………………………………………………………………. w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie  

 

 

POSTANAWIAM  

 

skreślić ucznia ………………………………………….. z listy uczniów klasy …………………..……………………… 

w zawodzie ……………………………………………wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego w Strzelinie 

 

UZASADNIENIE 

Uzasadnienie faktyczne  

(należy wskazać, co zostało ustalone w toku postępowania i na jakich dowodach się oparto). 

Uczeń ……………………………………………………………….……………………………. z klasy ………..….……… 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie podczas posiedzenia        

w dniu …………………… w drodze Uchwały nr ……………… z dnia ………………….. postanowiła skreślić                       

z listy uczniów ucznia ……………………………………………………………………………………………………… 

Samorząd Uczniowski wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

 

Uzasadnienie prawne 

( powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa należy przywołać 

art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz właściwy przepis statutu, będący podstawą skreślenia).  

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 

r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami), oraz §… Statutu Centrum dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia ucznia                 

z listy uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zachowanie oraz postawa ucznia stanowi w świetle przywołanych przepisów podstawę do skreślenia ucznia z 

listy uczniów i wobec powyższego, postanawiam jak w sentencji.  

 

POUCZENIE  

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem 

dyrektora Centrum, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. (art.127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

 

Otrzymują: 

1) Rodzice ucznia –  

2) Wychowawca klasy 

3) Sekretariat uczniowski a/a ucznia 

4) a/a.z listy uczniów. 

Rozdział 8.  

UCZNIOWIE – MŁODOCIANI PRACOWNICY 

 

§ 85. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Centrum Kształcenia Zawodowego                                            i 

Ustawicznego w Strzelinie prowadzi dokształcanie teoretyczne pracowników młodocianych, którzy posiadają 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą. 

 

2. Dokształcanie młodocianych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w BSIS                                         w 

CKZiU w Strzelinie i obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, dla których 

została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego dla BSIS . 

 

3. Dokształcanie uczniów pracowników młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa 

się w BSIS w CKZiU w Strzelinie lub organizowane jest przez CKZiU i odbywa się w formie kursów w ośrodkach 

dokształcania i obejmuje obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których została ustalona 

podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.      

 

 

§ 86. 

Rekrutacja 

 
1.CKZiU w Strzelinie prowadzi rekrutację kandydatów do oddziału wielozawodowego BSIS na podstawie aktua lnie 

obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz dodatkowo na podstawie skierowania na dokształcanie 

teoretyczne, wydanego przez pracodawcę, z którym młodociany posiada zawartą umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

 

2.Wymagane dokumenty o przyjęcie do szkoły: 
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1) podanie lub wniosek, 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4) skierowanie pracodawcy na dokształcanie teoretyczne, 

5) umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub na etapie rekrutacji oświadczenie pracodawcy o woli 

przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu z dniem 01 września. 

6) dwa zdjęcia,  

7) orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada). 

 

§ 87. 

Nauka zawodu 

 
1. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie ucznia młodocianego pracownika do pracy w charakterze 

wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika.  

 

2.Nauka zawodu obejmuje: 
1) praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy w formie zajęć praktycznych, 
2) dokształcanie teoretyczne z przedmiotów zawodowych organizowane przez CKZiU lub realizowane w BSIS        

w Strzelinie.  

 

3.Zasady organizowania praktycznej nauki u pracodawców określają odrębne przepisy.  

 

4.Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy z zastrzeżeniem § 58c ust.5. 

 

5.Młodociany, który w wyniku klasyfikacji rocznej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył 
szkoły, może mieć przedłużony czas trwania nauki zawodu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Cele kształcenia, treści nauczania oraz zakładane osiągnięcia uczniów: 
1) W zakresie kształcenia ogólnego określa podstawa programowa.  
2) W zakresie kształcenia zawodowego u pracodawcy i w ośrodkach dokształcania określa program nauczania 

dla zawodu dopuszczony do użytku w szkole uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie nauczanego zawodu. 

7. Pracodawca, kierujący młodocianego na dokształcania teoretyczne do BSIS, ustala z Dyrektorem Szkoły: 

1) zakres kształcenia zawodowego, 

2) liczbę dni w tygodniu, w których są zajęcia praktyczne u pracodawcy, 

3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 

8. Ustalenia, o których mowa w ust. 7, stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

§ 88. 

Organizacja kształcenia 

 

1.Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, kieruje młodocianego 

na dokształcanie teoretyczne do CKZIU w Strzelinie. 

 

2.CKZiU w Strzelinie kieruje  młodocianego, który posiada umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, na 

kurs dokształcania z teoretycznych przedmiotów zawodowych do ośrodka dokształcania lub realizuje dokształcanie 

w BSIS w Strzelinie lub w ośrodku dokształcania w CKZIU  w Strzelinie. 

 

3.Skierowanie na turnus dokształcania zawodowego pracowników młodocianych sporządza się w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) jeden w celu przedłożenia pracodawcy; 

2) jeden w celu udokumentowania w CKZiU; 

3) jeden w celu przedłożenia w ośrodku dokształcania. 

 
4.Ośrodek dokształcania, w którym będą realizowane kursy, ustala CKZiU w Strzelinie. 

 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 105 z 121 

 

5.Kursy zawodowe są realizowane według następujących zasad: 

1) Kurs pierwszego stopnia jest realizowany w klasie pierwszej BSIS. 

2) Kurs drugiego stopnia jest realizowany w klasie drugiej BSIS. 

3) Kurs trzeciego stopnia jest realizowany w klasie trzeciej BSIS.  

 

6.W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych zwolnieniem lekarskim na druku L-4 lub inną dokumentacją 

urzędową dopuszcza się realizację dwóch stopni kursu w jednym roku szkolnym. 

  

7.Terminy kursów ustala CKZiU w Strzelinie w porozumieniu z ośrodkiem dokształcania.  

 

8.Po zakończeniu kursu uczeń pracownik młodociany otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego 

wystawione przez ośrodek dokształcania. 

 

9.Zaświadczenie, o którym mowa w ust.8. zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko młodocianego, 

2) datę i miejsce urodzenia młodocianego, 

3) numer PESEL młodocianego 

4) nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu, 

5) zakres dokształcania (stopień turnusu) 

6) wymiar godzin zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. 

7) oceny z przedmiotów realizowanych w ODDZ. 

 

10.CKZiU opracowuje szczegółowy harmonogram kursów zawodowych na dany rok szkolny dla danego oddziału.  

 

11.Wychowawca klasy z harmonogramem kursów zapoznaje uczniów swojej klasy oraz ich rodziców                                     

w czasie wywiadówek lub indywidualnych konsultacji. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy                 

z harmonogramem zapoznaje wicedyrektor ds. zawodowych lub wicedyrektor /kierownik szkolenia praktycznego. 

 

12.CKZiU w Strzelinie  oraz ZSZ w Strzelinie nie sprawują opieki nad młodocianymi podczas: 

1) zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy,  

2) kursów teoretycznego dokształcania w ośrodkach dokształcania po za terenem CKZiU                                            w 

Strzelinie.  

3) przebywania uczniów w internatach, bursach, stancjach itp., 

4) dojazdu i powrotu uczniów z ODDZ oraz dojazdu i powrotu z internatów, burs, stancji itp. 

 

13. CKZiU w Strzelinie nie ponosi kosztów: 
1) badań lekarskich, 

2) realizacji praktycznej nauki zawodu, 

3) zakwaterowania i wyżywienia w internacie, 

4) dojazdu do ośrodków dokształcania oraz powrotu z tych ośrodków, 

5) dojazdu do internatu, burs, stancji itp. oraz powrotu z tych miejsc.  

6) dojazdu na egzaminy, 

7) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

 

§ 89. 

Prawa i obowiązki 

 

1.W trakcie dokształcania teoretycznego w BSIS,  młodocianego obowiązują przepisy zawarte w Statucie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. 

 

2.Podczas uczestnictwa młodocianego w kursie dokształcania z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodku 

dokształcania,  młodocianego obowiązują przepisy danego ośrodka. 

 

3.Podczas pobytu młodocianego w internacie lub w bursie obowiązują młodocianego przepisy danych placówek. 
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4.Uczeń – pracownik młodociany, który posiada umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, ma obowiązek: 

1) uczestniczenia: 

a) w zajęciach praktycznych realizowanych u pracodawcy,  

b) w zajęciach dokształcania teoretycznego w BSIS, 

c) w kursach – turnusach dokształcania teoretycznego z przedmiotów zawodowych                                     

na podstawie skierowania wydanego przez CKZiU w Strzelinie, 

d) w innych formach zajęć edukacyjnych i wychowawczych organizowanych przez CKZiU 

2) przestrzegania zasad zawartych w regulaminie internatu oraz statutu danego ośrodka dokształcania, 

3) rzetelnego uczestniczenia w zajęciach teoretycznych w ramach kursu zawodowego, 

4) systematycznego i sumiennego uczestniczenia w zajęciach praktycznych,   

5) dostarczenia do szkoły oceny z zajęć praktycznych najpóźniej jeden tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej CKZiU. 

6) dostarczenia do CKZiU  nowej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w przypadku zmiany pracodawcy 

i umowy o pracę, 

7) poinformowania o planowanej nieobecności na zajęciach praktycznych, kursie oraz usprawiedliwiania na 

piśmie nieobecności, 

8) zapoznania się z harmonogramem kursów zawodowych, 

9) dostarczenia pracodawcy i ośrodkowi doskonalenia pisemnego skierowania na kurs wystawionego przez 

CKZiU. 

 
10.Uczeń – pracownik młodociany ma prawo w szczególności do: 
 

1) pełnej informacji o kształceniu pracowników młodocianych, 

2) pełnej informacji o kursie, 

3) zapoznania się ze Statutem CKZiU. 

4) wniesienia w uwag i spostrzeżeń związanych z zajęciami realizowanymi w ramach kursu zawodowego, 

5) zapoznania się z treściami kształcenia, zakresem wymagań i sposobami sprawdzania osiągnięć                                       

z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ODDZ, 

6) obiektywnej oceny swoich osiągnięć edukacyjnych, 

7) otrzymania zaświadczenia po zakończeniu kursu zawodowego,  

8) otrzymania wynagrodzenia w okresie nauki zawodu wypłacanego przez pracodawcę zgodnie                      z 

odrębnymi przepisami.    

 
11.Uczeń - pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego udzielanego zgodnie                                                   

z odrębnymi przepisami. 

§ 90. 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – młodocianych pracowników odbywa się zgodnie                                   z  

zapisami Statutu CKZiU, Rozdział 6. „Ocenianie wewnątrzszkolne”.  

 

§ 91. 

Klasyfikowanie i promowanie 

1.Podstawą klasyfikowania ucznia są oceny:  

1) z zajęć edukacyjnych realizowanych w BSIS, 

2) z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy, 

3) z kursu zawodowego realizowanego w ośrodkach dokształcania. 

 

2.Oceny z teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w ośrodkach dokształcania stanowią podstawę 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej młodocianego. 

3.Oceny z teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w ośrodkach dokształcania są wliczane do średniej 

ocen ucznia.  
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4.Oceny z zajęć praktycznych  realizowanych u pracodawcy stanowią podstawę klasyfikacji śródrocznej                         i 

rocznej młodocianego. 

5.Oceny z zajęć praktycznych  realizowanych u pracodawcy są wliczane do średniej ocen ucznia. 

6.Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia z kursu wystawionego przez ośrodek dokształcania wpisuje oceny 

ucznia do dziennika lekcyjnego danego oddziału. 

7.Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia wystawionego na koniec semestru przez pracodawcę  wpisuje 

oceny ucznia do dziennika lekcyjnego danego oddziału. 

8.Uczeń pracownik młodociany otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych w klasyfikacji rocznej został sklasyfikowany i uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 
niedostatecznego. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen za poszczególne semestry. 

§ 92. 

Zasady wynagradzania młodocianych 

1.Uczeń  pracownik młodociany w  okresie nauki zawodu  otrzymuje wynagrodzenie.  

2.Zasady wynagradzania młodocianych  określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 9. 

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH 

 

§ 93. 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Przepisy ogólne 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania                                      i 

promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych w CKZiU w Strzelinie. 

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szkoły dla dorosłych na cały okres funkcjonowania klasy opiece jednemu 

nauczycielowi, zwanemu opiekunem klasy.  

3. Zadania i obowiązki opiekuna klasy w szkole dla dorosłych:   

1) sprawowanie opieki nad słuchaczami danej klasy, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się, 

3) zapoznanie słuchaczy na początku semestru z planem zajęć w szkole dla dorosłych, 

4) zapoznanie słuchaczy na początku semestru z zasadami oceniania, klasyfikowania                                                  i 

promowania w szkole dla dorosłych, 

5) zapoznanie z harmonogramem egzaminów semestralnych, 

6) inspirowanie i wspomagania działań zespołowych słuchaczy, 

7) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy, tworzenie klimatu                                                       do 

samokształcenia i samorządności, 

8) prowadzenie zgodnie z aktualnymi przepisami dokumentacji klasy: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne. 

4. Formy spełniania zadań przez opiekuna w szkole dla dorosłych są dostosowane do wieku słuchaczy, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły.  

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, opiekun klasy zobowiązany jest: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego słuchacza, 

2) poznać uczniów poprzez rozmowy indywidualne,  

3) interesować się jego wynikami w nauce słuchacza,  

4) wspomagać różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski 

5) przygotowywać sprawozdania z wyników klasyfikacji  semestralnej i rocznej, 

6. Opiekun klasy na początku roku szkolnego informuje słuchaczy o  dniach i godzinach pracy agend Centrum 

(sekretariat, biblioteka).  

7. Opiekun klasy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak mających trudności w nauce) i w tym celu: 
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1) analizuje i wyjaśnia przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, informuje nauczycieli uczących w danej 

klasie o szczególnej sytuacji ucznia, 

2) podejmuje środki zaradcze, 

3) pomaga w zorganizowaniu dodatkowych zajęć lub indywidualizacji nauczania, 

4) organizuje pracę wychowawczą w swoim zespole. 

8. W szczególnych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji opiekuna klasy. 

9. Z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji opiekuna klasy mogą wystąpić do Dyrektora Centrum słuchacze 

danej klasy. 

10. Wniosek w sprawie zmiany wychowawcy klasy rozpatruje Dyrektor Centrum. 

11. Dyrektor Centrum, rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 8., ma obowiązek zapoznania się ze zdaniem 

opiekuna klasy i słuchaczy tej klas. 

12. podjętej decyzji Dyrektor informuje strony w ciągu 14 dni. 

13. Od podjętej decyzji strony mogą odwoływać się w ciągu 7 dni do organu nadzoru pedagogicznego. 

 

 
§ 94. 

 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy szkoły dla dorosłych 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.  

2. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: semestralne, końcowe. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, 

oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których  realizacja zakończyła się odpowiednio                     

w klasach programowo niższych, oraz 

4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się 

według następującej skali: 

1) stopień celujący:   (cel.) 6 

2) stopień bardzo dobry:  (bdb) 5 

3) stopień dobry:  (db) 4 

4) stopień dostateczny: (dst) 3 

5) stopień dopuszczający:  (dop.) 2 

6) stopień niedostateczny:  (ndst) 1 

 

5. Dopuszcza się oceny cząstkowe utworzone przez dodanie do oceny znaku „+” (plus) przy poszczególnych 

ocenach, poza stopniem celującym, lub „-” (minus) przy poszczególnych ocenach, poza stopniem 

niedostatecznym. 

6. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.4 pkt 1 - 5. 

7. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.4 pkt 6. 

8. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.  

9. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich egzaminów 

semestralnych, określonych w szkolnym planie nauczania danego semestru, uzyskał  oceny  pozytywne. 

10. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich egzaminów semestralnych objętych szkolnym planem 

nauczania uzyskał oceny pozytywne. 

11. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.  
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12. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego, również 

dla jego rodziców. 

13. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) dostarczenie słuchaczom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach słuchacza,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

14. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku zmiany szkoły,  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

15. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  słuchaczy,  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

16. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na prośbę słuchacza lub, w przypadku słuchacza 

niepełnoletniego na prośbę jego rodziców, jest zobowiązany uzasadnić ustaloną ocenę powołując się na 

określone wymagania edukacyjne. 

17. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o  terminach 

egzaminów semestralnych. 

18. Nauczyciele na miesiąc przed terminem egzaminów semestralnych składają  do dyrektora Centrum pisemną 

informację o spełnieniu przez słuchaczy warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego.  

19. Najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne w czasie zajęć informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku 

słuchacza niepełnoletniego również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach, na których jest przekazywana informacja 

o dopuszczeniu do egzaminu semestralnego, słuchacz ma obowiązek zapoznania się                            z 

informacją o dopuszczeniu do egzaminu u Dyrektora Centrum lub u opiekuna klasy.  

20. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradn i psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

21. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym  
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wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej,                   

w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

22. Dyrektor szkoły policealnej zwalnia słuchacza z zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości, jeżeli 

przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował 

on te zajęcia. 

23. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy 

przedsiębiorczości w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.  

24. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną 

wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.  

25. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, 

jeżeli przedłoży on:  

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo 

równorzędne) wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo dyplom 

mistrza w zawodzie, w którym się kształci lub  

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się 

kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu,  

26. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu                     

w części, jeżeli przedłoży on:  

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo 

równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym                      w 

zakres zawodu, w którym się kształci lub 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się 

kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu 

wchodzącego zakres zawodu, w którym się kształci lub 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, 

lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci. 

27. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy 

przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenia średnie,                       

z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

28. Zaświadczenie, o którym mowa w ust 26 pkt 3, przedkłada się Dyrektorowi Centrum w każdym semestrze, 

w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

29. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 25 i ust. 26, może nastąpić po ustaleniu przez Dyrektora Centrum 

wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci.  

30. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, zdaje egzamin 

klasyfikacyjny obejmujący zakres programu praktyk w części, która nie została odbyta.  

31. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 30, przeprowadza komisja w składzie:  

1) wicedyrektor ds. zawodowych lub wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego, 

2) nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

32. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub 

„zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.  
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33. W szkole dla dorosłych przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny w przypadku przechodzenia słuchacza ze 

szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły innego 

typu.  

34. Słuchacz szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany na odpowiedni 

semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.  

35. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

36. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są 

egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania.  

37. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie ustnej                    

i pisemnej, a z pozostałych zajęć w formie ustnej.  

38. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć 

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  

39. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, 

który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w  wymiarze co 

najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

40. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma 

formę zadania praktycznego.  

41. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna.  

42. Słuchacz lub rodzice niepełnoletniego słuchacza mogą wnieść zastrzeżenia, jeśli uznają, że ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

43. Słuchacz szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych (losowych 

i zdrowotnych) nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora. 

44. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 43, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później 

niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31  sierpnia. 

45. Słuchaczowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym, nie 

przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego. 

46. W Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcącej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze 

egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu,      

w którym się kształci. Z pozostałych przedmiotów zdaje egzaminy semestralne w formie ustnej.  

47. Wyboru przedmiotów zawodowych wymienionych w ust. 46 dokonuje Rada Pedagogiczna. Informację                    

o wybranych przedmiotach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym 

semestrze.  

48. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych ustala się według skali, o której mowa          

w § 94. ust. 4. 

49. Egzaminy w pisemne słuchacze wykonują na kartkach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 

50. Ilość ćwiczeń i prac oraz termin ich realizacji w semestrze ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, jednak nie mniej niż jedna w semestrze. 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 112 z 121 

 

51. Na pisemny wniosek słuchacza, a przypadku słuchacza  niepełnoletniego, jego rodziców, złożony                             

do Dyrektor Centrum dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniania                    

do wglądu odpowiednio słuchaczowi lub jego rodzicom. 

52. Sprawdzone i ocenione prace pisemne słuchacza są udostępniane słuchaczowi na jego prośbę skierowaną 

do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

53. Zabrania się fotografowania, kopiowania i rozpowszechniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych 

słuchacza. 

54. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w 

ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał bieżące oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania.  

1) Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu 

semestralnego.  

2) Terminy przeprowadzania egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych prowadzonej w  formie 

zaocznej ujęte są w planie zajęć i przeprowadzane są po odbyciu obowiązkowych konsultacji.  

54. Harmonogram egzaminów dla danej klasy ujmuje plan zajęć szkoły dla dorosłych prowadzonej w  formie 

zaocznej. 

55.  Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z za jęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych według skali, o której mowa w § 94. ust.3 . 

56. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

57. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:  

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub wicedyrektor                          

ds. szkolenia praktycznego,  

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu 

lub wicedyrektor ds. szkolenia praktycznego,  

58. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w  § 94. ust. 4 

ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią 

podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.  

59. Tematy na semestralny egzamin pisemny przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego 

przedmiotu, które są jednakowe dla całego oddziału. 

60. Egzamin pisemny trwa dwie godziny lekcyjne, co odnotowuje się w dzienniku zajęć.  

61. Zestawy na egzaminy semestralne zatwierdza Dyrektor Centrum lub wicedyrektor odpowiedzialny                         

za kształcenie dorosłych. 

62. Z przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego sporządza się protokół, który zawiera:  

1) imiona i nazwiska zdających, 

2) datę przeprowadzenia egzaminu, 

3) oceny, 

4) imię i nazwisko egzaminatora, 

5) dołączone zestaw zadań (tematów). 
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63. Tematy na semestralny egzamin ustny przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z  danego 

przedmiotu: 

1) jeden zestaw obejmuje co najmniej dwa zadania do omówienia przez ucznia,  

2) ilość zestawów powinna być większa co najmniej o jeden od ilości uczniów, 

3) słuchacz losuje jeden zestaw pytań, przygotowuje się do odpowiedzi co najmniej 10 minut,  

4) w sali egzaminacyjnej jednocześnie może przebywać do trzech uczniów.  

64. Ocenione prace bieżące i egzaminacyjne słuchaczy szkoły dla dorosłych podlegają archiwizacji przez okres 

dwóch lat.  

65. Słuchacze szkoły dla dorosłych, odbywający kształcenie zawodowe, dla której podstawa programowa 

kształcenia przewiduje praktykę zawodową, zobowiązani są ją odbyć w zaplanowanym semestrze zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania. 

66. Praktyka zawodowa odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą, w  zakładach, 

instytucjach, zapewniających realizację programu praktyki zawodowej dla zawodu.  

67. Słuchacz, który opuścił więcej niż 50% procent godzin przewidzianych na praktykę zawodową, nie jest 

klasyfikowany. 

68. Ustalona na zakończenie praktyki zawodowej, ocena niedostateczna nie promuje słuchacza na semestr 

programowo wyższy. 

69. Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu b raku 

podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

70. W dokumentacji przebiegu nauczania słuchacza, o którym mowa w ust. 69, wpisuje się, zamiast oceny 

klasyfikacyjnej, „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.  

71. Słuchacz, który opuścił więcej niż 50% godzin przewidzianych na obowiązkowe konsultacje z jednego, kilku 

lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jest niedopuszczony do egzaminu semestralnego.  

72. Niedopuszczenie do egzaminu semestralnego powoduje skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.  

73. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 

oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

74. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

75. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu 

semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 

31 sierpnia.  

76. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i  części 

ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.  

77. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma 

formę zadań praktycznych. 

78. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,  

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) zadania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego. 

79. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

80. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, po 
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zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego                        

w terminie do dnia 31 sierpnia.  

81. Semestralna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Słuchacz, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy lub nie 

kończy szkoły.  

82. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny wniosek słuchacza, 

może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru.  

83. Wniosek słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

84. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.  

 
§ 95. 

Prawa słuchacza 

1. Nabór słuchaczy do szkoły dla dorosłych odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków 

przyjmowania uczniów do szkół określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej                                  

oraz Rozporządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Corocznie, Dyrektor Centrum ogłasza zasady 

rekrutacji, powołuje komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

komisji. 

§ 96. 
Obowiązki  słuchacza 

1. Słuchacz ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,  

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,  

7) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8) korzystania z poradnictwa zawodowego, 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,  

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w Centrum,  

11) dostosowania sposobu sprawdzenia wiadomości zależnie od swoich predyspozycji fizycznych 

i psychicznych, 

12) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

13) przedstawiania opiekunowi klasy, Dyrektorowi Centrum i nauczycielom (w sposób kulturalny) – 

indywidualnie lub za pośrednictwem przedstawicieli Samorządu Słuchaczy  – opinii i wniosków 

dotyczących organizacji zajęć, treści i metod nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi; słuchacz może 

prezentować opinie i wnioski własne lub innych słuchaczy, jeśli został przez nich upoważniony,  

14) zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi na egzamin maturalny i egzamin zawodowy,  

15) pełnej informacji o egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym,  
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16) złożenia skargi w przypadku naruszenia praw słuchacza (słuchacz może złożyć skargę w formie ustnej 

lub pisemnej do opiekuna klasy, Dyrektora Centrum). 

2. Słuchacz ma obowiązek: 

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz w życiu szkoły,  

2) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,  

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

4) naprawić wyrządzone szkody materialne, 

5) dbać o honor i tradycje szkoły, 

6) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji Centrum, 

7) dbać o piękno języka ojczystego, wystrzegać się wulgaryzmów, 

8) postępować zgodnie z dobrem  szkolnej  społeczności,   

9) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,  

10) przestrzegać zasad współżycia społecznego,  

11) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i każdemu człowiekowi,  

12) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

13) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi, 

14) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

15) przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych,  

16) zabezpieczyć własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą,  

17) rozliczyć się ze szkołą w ostatnim tygodniu nauki, potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta 

obiegowa. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez słuchaczy wartościowe przedmioty i/lub 

pieniądze. 

4. Słuchaczom zabrania się: 

1) posiadania włączonych telefonów komórkowych (na czas zajęć edukacyjnych powinny być wyłączone), 

2) używania wszelkich urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych nie związanych z  zajęciami, 

3) nagrywania i fotografowania przebiegu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne i zgody 

zainteresowanych, 

4) palenia tytoniu na terenie szkoły, 

5) spożywania, używania, posiadania, rozprowadzania lub wnoszenia na teren szkoły:  

a) alkoholu, 

b) narkotyków, 

c) innych środków odurzających lub chemicznych, 

d) przedmiotów lub innych materiałów, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób,  

6) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub chemicznych,  

7) spożywania posiłków i napojów w czasie trwania zajęć, 

8) naruszania nietykalności fizycznej nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób przebywających n a 

terenie szkoły, 

9) rozpylania, rozlewania, rozsypywania itp. na terenie szkoły substancji chemicznych szkodliwych dla 

zdrowia, 

10) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,  

11) odpalania na terenie szkoły petard, 

12) nabywania alkoholu i innych środków odurzających, 

13) zapraszania do szkoły osób z zewnątrz.  
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5. Za wyniki nauczania, aktywny udział w życiu szkoły i środowisku słuchacz może być nagrodzony:  

1) pochwałą, 

2) dyplomem uznania, 

3) nagrodą książkową. 

6. Słuchacz może być skreślony z listy przez Dyrektora Centrum w formie decyzji administracyjnej na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. Skreślenie następuje w 

przypadku: 

1) rozmyślnego stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób,  

2) spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie Centrum,  

3) rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających,  

4) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, 

5) stosowanie przemocy fizycznej wobec innych osób przebywających na terenie Centrum.  

7. Słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr wyższy, zostaje skreślony z listy słuchaczy przez Dyrektora 

w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 97. 
Decyzja o skreśleniu słuchacza szkoły dla dorosłych z listy słuchaczy 

 

Strzelin, dnia …………………… 

 

 Nr ……………………….. 

D E C Y Z J A NR ……………….. 

 

 Na podstawie art.39 ust.2 w związku z art.41 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity -Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), w związku z art.104 § 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z Dz.U.z 2000 r. nr. 

98, poz 1071 ze zmianami) , § 96 ust …..pkt….. Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelinie na podstawie uchwały nr…… Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego                                i 

Ustawicznego w Strzelinie z dnia .................................................... w sprawie skreślenia słuchacza 

…………………… ………………………… ,urodzonego …………………………r. w………………………………….. z 

listy słuchaczy klasy …… ……………………………………………………………………………. w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie  

 

 

POSTANAWIAM  

 

skreślić słuchacza ………………………………………….. z listy słuchaczy klasy …………………………………… 

……………………………………………wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelinie 

 

UZASADNIENIE 

Uzasadnienie faktyczne  

(należy wskazać, co zostało ustalone w toku postępowania i na jakich dowodach się oparto).  

Słuchacz ……………………………………………………………….………………………. z klasy ………..….……… 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 117 z 121 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie podczas posiedzenia                   

w dniu …………………… w drodze Uchwały nr ……………… z dnia ………………….. postanowiła skreślić                      

z listy słuchaczy słuchacza 

……………………………………………………………………………………………….………… 

Samorząd Szkoły dla Dorosłych wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

 

Uzasadnienie prawne 

(powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa należy przywołać 

art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz właściwy przepis Statutu, będący podstawą skreślenia).  

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity -Dz.U. z 2004 

r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami), oraz §… Statutu Centrum dyrektorowi przysługuje prawo skreślenia 

słuchacza z listy słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zachowanie oraz postawa słuchacza stanowi w świetle przywołanych przepisów podstawę do skreślenia 

słuchacza z listy słuchaczy i wobec powyższego, postanawiam jak w sentencji.  

 

POUCZENIE  

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośredn ictwem 

dyrektora Centrum, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. (art.127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

 

 

Otrzymują: 

1) Opiekun klasy 

2) Sekretariat uczniowski a/a słuchacza 

4) a/a.z listy uczniów 

Rozdział 10.  
CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 
§ 98. 

Postanowienia ogólne 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię szkoły, a także własnego kraju, regionu.  

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji.  

3. Uczeń ma obowiązek znać tekst polskiego hymnu narodowego oraz hymnu Szkoły. 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie.                                         
Statut 

2019 

 

 
Strona 118 z 121 

 

4. Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i celebracji 

Sztandaru. Stanowi integralną część tradycji szkolnej oraz harmonogramu uroczystości szkolnych. Jest to 

zbiór zasad zachowania młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych dotyczących w szczególności postaw 

patriotycznych, etycznych oraz szacunku do symboli narodowych i szkolnych.  

5. Do najważniejszych symboli szkolnych należą: 

1) Sztandar Szkoły, 

2) Hymn Szkoły. 

6. Insygniami pocztu sztandarowego są: 

1) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, 

spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

7. Do ceremoniału szkoły należą: 

1) Dni Patrona Szkoły, 

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

3) święto szkoły, 

4) dzień sportu, 

5) pożegnanie absolwentów, 

6) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

7) uroczyste obchody świąt państwowych. 

8. Tradycyjne uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i zachowaniem ceremoniału:  

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Święto Szkoły – uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

3) pożegnanie klas maturalnych, 

4) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

5) uroczystości na terenie miasta i powiatu z udziałem Sztandaru Szkoły np.: Święto Niepodległości – 11 

XI; rocznica Konstytucji 3 Maja; uroczyste pogrzeby itp., 

6) uroczystości Klubu Szkół Noszących Imię Bohaterów Westerplatte.  

9. Miejsce uroczystości szkolnych, 

1) plac apelowy i płyta Westerplatte (uczniowie ustawieni są w czwórszeregu i załamanymi skrzydłami 

bocznymi, twarzą w kierunku płyty Westerplatte; za uczniami, na maszcie, wyciągnięta jest flaga 

narodowa), 

2) sala gimnastyczna lub aula szkolna udekorowana flagami narodowymi (ustawienie uczniów uzależnione 

od koncepcji organizatorów). 

10. Ramowe scenariusze uroczystości szkolnych są zawarte w Programie wychowawczo – profilaktycznym 

szkoły. 

11. Poczet sztandarowy: 

1) sztandar niesie chorąży, 

2) chorąży i przyboczni ubrani są w stroje odświętne, białe rękawiczki i szarfy założone z lewego ramienia 

naprawy bok, 

3) w czasie uroczystości poczet staje w wyznaczonym miejscu, a chorąży trzyma sztandar pionowo, oparty 

o podłoże. 

4) w czasie grania i śpiewania hymnów, w czasie nabożeństw, w momencie podniesienia, w czasie 

ślubowania – sztandar należy pochylić. 
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12. Udział w uroczystościach pozaszkolnych odbywa się według scenariuszy opracowanych przez 

organizatorów. 

Rozdział 11.                                                                                                                                          

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 99. 

Funkcje Statutu Centrum 

1. Statut Centrum jest podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelinie przeznaczonym do obowiązkowego stosowania i przestrzegania. 

 
2. Obowiązkiem organów Centrum jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Statutu. 
 
3. Regulaminy wewnętrzne Centrum muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§ 100. 
Zmiany w Statucie Centrum 

1. Przygotowanie zmian do Statutu CKZiU w Strzelinie jest w kompetencji Rady Pedagogicznej Centrum.  

2. Do Statutu Centrum mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia, które wynikają z ustawy o  systemie 

oświaty, rozporządzeń MEN, innych przepisów lub specyfiki pracy Centrum.  

3. Wnioski, dotyczące zmian, mogą zgłaszać wszystkie organy Centrum.  

4. Wnioski w sprawie zmian do Statutu składa się w formie pisemnej do Dyrektora Centrum.  

5. Projekt zmian do Statutu jest konsultowany z  Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców.  

6. Zmiany w Statucie do uzyskania prawomocności wymagają zatwierdzenia w czasie zebrania przez Radę 

Pedagogiczną Centrum (Uchwała Rady Pedagogicznej). 

7. Dyrektor Centrum po każdej nowelizacji Statutu Centrum opracowuje ujednolicony tekst Statutu Centrum.  

8. Statut Centrum w Strzelinie otrzymują wszystkie organy Centrum. Jego kopia jest dostępna w  bibliotece 

szkolnej i w sekretariacie. 

§ 101.  
Pieczęcie i tablice urzędowe Centrum 

1. Szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie używają pieczęci 

urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelinie zawierają nazwę szkoły i nazwę Centrum.  

3. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Zasady gospodarki finansowej Centrum określają odrębne przepisy. 

 

§ 102. 
Akty prawne obowiązujące w Centrum 

1. W Centrum obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością Centrum, a  w szczególności 

ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia wydane przez nadrzędne organy administ racji państwowej                

i samorządowej. 

2. W Centrum obowiązują, oprócz aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, regulaminy wewnętrzne:  

1) Regulamin Rady Pedagogicznej, 

2) Regulamin Rady Rodziców Szkół w Strzelinie, 
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3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły w Strzelinie, 

4) Regulamin Samorządu Słuchaczy w Strzelinie, 

5) Regulamin dyżurów nauczycieli, 

6) Regulamin zajęć praktycznych, 

7) Regulamin praktyk zawodowych, 

8) Regulamin nauki jazdy, 

9) Regulamin organizowania wycieczek i imprez, 

10) Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej,  

11) Regulamin pracowni komputerowych, 

12) Regulamin pracowni chemicznej, 

13) Regulamin pracowni fizycznej 

14) Regulamin pracowni podstaw konstrukcji maszyn, 

15) Regulamin świetlicy szkolnej, 

16) Regulamin sali gimnastycznej, 

17) Regulamin siłowni, 

18) Regulamin korzystania ze stadionu sportowego i obiektów sportowych, 

19) Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom, 

20) Regulamin pracowni informatyczno – ekonomicznej, 

21) Regulamin pracowni samochodowej,  

22) Regulamin warsztatów szkolnych, 

23) Regulamin rekrutacji kandydatów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, 

24) Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauki,  

25) Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego,  

26) Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego,  

27) Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zawodowego,  

28) Procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w CKZiU w Strzelinie,  

29) Regulamin organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych,  

30) Regulamin nadawania tytułu „Absolwent Roku w zawodzie …” 

 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są na podstawie szczegółowych przepisów 

wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz uchwał organu 

prowadzącego. 

 
 

 
 

§ 103. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

1. Statut Centrum wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku. 

2. Dotychczasowy Statut Centrum zachowuje moc do dania wejścia w życie Statutu Centrum wydanego                 

na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2019 roku. 

3. Statut zawiera postanowienia dotyczące Szkoły Branżowej I Stopnia, w której są prowadzone oddziały 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz postanowienia dotyczące pięcioletniego Technikum,                  

w którym są prowadzone oddziały dotychczasowego czteroletniego Technikum.  
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Strzelin, dnia 27 listopada 2019 r.  

 


