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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu, zwane w dalszej części „Centrum”, jest 

publiczną placówką kształcenia ustawicznego. 

2. Siedziba Centrum znajduje się w Przemyślu, ul.hm. Izydory Kossowskiej 1, 

3. Organem prowadzącym Centrum jest Prezydent Miasta Przemyśla. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest Podkarpacki Kurator 

Oświaty. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Centrum 

§ 2. 

1. Centrum prowadzi kształcenie umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które 

spełniły obowiązek szkolny. 

2. Do zadań Centrum należy: 

1) opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych  dla 

prowadzonego kształcenia;  

2) przygotowywanie oferty kształcenia skierowanej do uczestników tego kształcenia, 

zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpracy z pracodawcami w tym zakresie; 

3) gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia; 

4) współpraca w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym 

oraz innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w kraju i za granicą; 

5) współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych 

urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników; 

6) współpraca z placówkami edukacyjnymi w szczególności w zakresie: wymiany 

doświadczeń, wspólnego opracowywania materiałów, kształcenia kadr; 

7) współpraca z instytucjami oraz zakładami pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

kadr oraz przekwalifikowania się osób dorosłych na zasadach określonych w statucie 

Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Przemyślu; 

8) zapewnienie słuchaczom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 
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3. Działalność Centrum jest prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Centrum zapewnia słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu  

w placówce, jak również podczas zajęć organizowanych przez Centrum na terenie innych 

obiektów.  

5. Centrum może realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające 

 z programu nauczania dla danego zawodu.  

6. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w Centrum określają przepisy 

 w sprawie praktycznej nauki zawodu 

7. Centrum jest organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zwanego dalej kursem 

prowadzonym  w zakresie jednej kwalifikacji w formie zaocznej lub stacjonarnej. Zajecia 

prowadzine w ramach kursu sa bezpłatne. 

8. Centrum może pobierać opłaty za kształcenia ustawiczne prowadzone w formach 

pozaszkolnych, z zastrzeżeniem: 

1) wysokość opłat ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłaty nie 

mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia; 

2) opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia 

kształcenia; 

3) Dyrektor może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach; 

4) opłaty wnosi się na rachunek Centrum, wskazany przez Dyrektora; 

5) Dyrektor Centrum może zwolnić w całości lub w części z opłat osobę o niskich 

dochodach, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.); 

6) zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej. 

 

 

Rozdział 3 

Organy Centrum 

§ 3. 

1. Organami Centrum są:  

1) Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”; 

2) rada pedagogiczna Centrum, zwana dalej „radą pedagogiczną”; 
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3) samorząd słuchaczy Centrum, zwany dalej „samorządem słuchaczy” (wspólny dla 

wszystkich typów szkół działających przy CKZiU nr 2 w Przemyślu). 

§ 4. 

1. Dyrektor  w szczególności: 

1) kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 

4) realizuje uchwały Rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum, zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę Centrum; 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych  w placówce; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom                                 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Centrum;  

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

10) może w drodze decyzji skreślić słuchacza z listy słuchaczy na podstawie uchwały 

Rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy; 

11) organizuje nabór słuchaczy do Centrum oraz przyjmuje słuchaczy do Centrum. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Centrum; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Centrum. 

3. Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną 

i samorządem słuchaczy. 
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4. Dyrektor Centrum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  w roku 

szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności Centrum. 

5. Dyrektor Centrum zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim 

członkom społeczności placówki. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady pedagogicznej, które są niezgodne z 

przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

§ 5. 

1. W Centrum działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą Dyrektor Centrum oraz 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz pracownicy innych zakładów pracy 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.  W zebraniach Rady pedagogicznej 

mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za 

zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej.       

2. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor Centrum.  

3. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć kursowych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

4. Zebrania Rady pedagogicznej mogą być organizowane:  

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;   

2) z inicjatywy Dyrektora Centrum;   

3) na wniosek organu prowadzącego;    

4) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.  

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady pedagogicznej są 

protokołowane.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania 

zgodnie z regulaminem Rady.  

7. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków.  

8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej  są zobowiązane do nie ujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste 

słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.  

9. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:  
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1) zatwierdzanie planów pracy Centrum;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w Centrum; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia słuchacza z listy słuchaczy; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.   

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego Centrum; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych; 

5) dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego. 

11. Rada pedagogiczna uchwala statut Centrum i jego zmiany. 

§ 6. 

1. W centrum istnieje Samorząd Słuchaczy, działających przy CKZiU nr 2 w Przemyślu.  

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Centrum. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu oraz opiekuna, a także zakres działania 

samorządu słuchaczy określa Regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy 

 w głosowaniu tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy. 

5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw słuchaczy. 

6. Samorząd  słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej placówki, może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy 

określa regulamin.  

§ 7. 

1. Każdy z organów CKU ma możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 
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2. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy organami CKU, Dyrektor powołuje 

komisję do rozpatrzenia i rozwiązania tego konfliktu, składającą się z przedstawicieli 

organów CKU w równej liczbie bądź przedstawicieli organu nadzorującego i prowadzącego. 

3. Konflikty między organami CKU w zakresie ich kompetencji rozstrzygają: 

1) między Dyrektorem a radą pedagogiczną - organ prowadzący; 

2) między Dyrektorem a samorządem słuchaczy- rada pedagogiczna; 

 

Rozdział 4 

Organizacja Centrum 

§ 8. 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji 

Centrum opracowany przez Dyrektora Centrum, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 

kwietnia każdego roku.  

2. Arkusz  organizacji   Centrum   zatwierdza  organ  prowadzący  do dnia 31 maja danego 

roku.  

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników Centrum, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2)  liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący;  

3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Centrum, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych.  

5. Centrum sporządza na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający: 

1) wykaz pozaszkolnych form kształcenia; 

2) czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanych w poszczególnych  

formach pozaszkolnych; 

3) planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników 

kształcenia w innych formach pozaszkolnych; 

4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodach  
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§ 9. 

1. W Centrum działają pracownie oraz inne komórki organizacyjne. 

1) Podstawową jednostką organizacyjną Centrum są pracownie, którymi kieruje 

 i odpowiada za ich działalność nauczyciel – opiekun pracowni; 

2) Podstawową formą pracy dydaktycznej Centrum są zajęcia edukacyjne, praktyczne, 

prowadzone w pracowniach i salach lekcyjnych; 

3) Podstawową jednostką  organizacyjną zajęć jest grupa złożona z słuchaczy, 

realizujących określony program nauczania, nad którą opiekę sprawuje nauczyciel grupy – 

opiekun grupy; 

4) Liczebność grupy jest uzależniona od liczby stanowisk pracy, możliwości realizacji 

programu nauczania dla danego zawodu, specyfiki nauczania zawodu oraz przepisów 

bezpieczeństwa pracy. 

2. Centrum realizuje swe zadania w toku pracy szkolnej i nauki zawodu zapewniając 

słuchaczom korzystanie z pracowni przedmiotowych oraz pracowni zajęć praktycznych 

Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Przemyślu. W razie konieczności istnieje możliwość 

tworzenia nowych pracowni, i innych komórek organizacyjnych w zależności od 

wynikających potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań statutowych 

oraz przystosowania Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

3. W Centrum pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest  

udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4. W Centrum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Centrum jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

6. Centrum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły 

§ 10. 

1. Centrum prowadzi bibliotekę, która jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji 

potrzeb edukacyjnych słuchaczy, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji 

wiedzy innych pracowników placówki. 

2. Biblioteka realizuje zadania poprzez: 

1) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
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2) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktycznej z zakresu rozwoju czytelnictwa, 

przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; 

3) pełnienie funkcji ośrodka edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Centrum, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki 

finansowe na działalność biblioteki; 

2) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o ich protokolarne przekazanie przy zmianie 

pracownika; 

3) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów. 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  

z organizacją roku szkolnego przed lekcjami, podczas zajęć i po ich zakończeniu, czas 

otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z Dyrektorem. 

5. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Centrum. Warunki 

korzystania z biblioteki: 

1) czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z  zasobów biblioteki; 

2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki; 

3) czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji; 

4) użytkownik biblioteki zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych 

zbiorów (najpóźniej przed końcem roku szkolnego lub ukończeniem kursu); 

5) w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest, 

w porozumieniu z bibliotekarzem książkę odkupić; 

6) absolwenci i osoby, które przestają pracować w Centrum zobowiązane są do 

przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów 

wypożyczonych z biblioteki. 

6. Biblioteka składa się z wypożyczalni z czytelnią oraz bibliotecznej pracowni 

komputerowej.  

7. Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu Centrum. Działalność biblioteki może być 

dotowana przez ofiarodawców.   

8. Rada pedagogiczna analizuje realizację planu pracy biblioteki oraz stan czytelnictwa na 

podstawie sprawozdań nauczyciela bibliotekarza. 

9. Słuchacze zobowiązani  są do przestrzegania „Regulaminu biblioteki szkolnej” 

§ 11. 
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1. W Centrum może być prowadzone kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest płatne 

ze środków zleceniodawcy i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego 

przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub z własnej inicjatywy zainteresowanego. 

2. Formami kształcenia pozaszkolnego są: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) kurs umiejętności zawodowych; 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 

3. W Centrum jest prowadzony kwalifikayjny kurs zawodowy zwany dalej kursem, 

prowadzony w zakresie jednej kwalifikacji w formie zaocznej lub stacjonarnej 

1) Zajecia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne; 

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji.  

1) ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób 

określony w przepisach;  

2) mnimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa 

minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 

3)  liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi co 

najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20; 

4) warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym określają przepisy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty; 

5) centrum informuje okręgową komisje egzaminacyjną  o rozpoczęciu kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego 

kształcenia,w formie określonej odrębnymi przepisami; 

6) słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadający: 

a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 

b) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny 

równorzędny, 

c) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 
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d) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

e) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 

f) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 

g) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

7) może być zwolniony, na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora Centrum, z zajęć 

dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych  

w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie;  

8) w przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/zwolniona" 

 a także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia. 

9) kierownik szkolenia praktycznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w całości, jeśli przedłoży on zaświadczenie wydane przez 

pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co 

najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla tego zawodu. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych reguluje 

Regulamin Kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonego przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Przemyślu. 

6. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie: 

1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionej w ramach danej kwalifikacji. 

Minimalna liczba godzin na kursie jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia 

przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i 

liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji; albo 

2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów 

w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub 

grupie zawodów. Minimalna liczba godzin na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin 

kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz 

wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia  stanowiących podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach dla danego zawodu; albo 

3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy 

małych zespołów. Minimalna liczba godzin na kursie wynosi 30. 
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7. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Minimalny wymiar kształcenia na kursie wynosi 30 godzin.  

8. Inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych prowadzone są na podstawie indywidualnie opracowanych programów 

dostosowanych do potrzeb rynku pracy, których program nauczania nie odnosi się do 

podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia  

w zawodach.  

9. Formy kształcenia pozaszkolnego odbywają się w systemie uzgodnionym 

z zainteresowanymi i są realizowane na zasadzie porozumienia (umowy) pomiędzy stronami. 

10. Decyzje o organizacji kształcenia pozaszkolnego podejmuje Dyrektor Centrum, 

uwzględniając: 

1) kadrę dydaktyczną posiadająca odpowiednie kwalifikacje; 

2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 

3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 

4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom 

niepełnosprawnym; 

5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 

11. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być prowadzone jako 

stacjonarne lub zaoczne.  

1) kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni  

w tygodniu; 

2) kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie  przez dwa 

dni. 

12. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wyjątkiem zajęć praktycznych 

 i laboratoryjnych, może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy o 

systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w placówce; 

2. dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania. 

13. CKU może prowadzić kształcenie na podstawie programów zleconych lub opracowanych 

we własnym zakresie.  
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14. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia wydaje się zaświadczenia potwierdzające 

ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami 

§ 12 

1. Jednostka czasowa zajęć praktycznych wynosi 45 minut 

2. Jednostka czasowa zajęć teoretycznych wynosi 45 minut 

§ 13. 

1. Zajęcia w Centrum prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:  

1) nazwę formy kształcenia; 

2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 

3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych 

uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem 

w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego; 

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników 

kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości; 

5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; 

6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć; 

7) opis efektów kształcenia; 

8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 

9) sposób i formę zaliczenia. 

2. Centrum może prowadzić kształcenie na podstawie programów zleconych lub 

opracowanych we własnym zakresie. 

3. Każda forma kształcenia w centrum kończy się sprawdzeniem wyników nauczania 

będącym podstawą do zaliczenia kursu. 

4. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia wydaje się zaświadczenia potwierdzające 

ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Centrum prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia, która 

obejmuje: 

1) program nauczania; 

2) dziennik zajęć; 

3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia; 

4) ewidencję wydanych zaświadczeń.  
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6. Do dziennika zajęć wpisuje się: 

1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników 

kształcenia w innych formach pozaszkolnych; 

2) liczbę godzin i zajęć; 

3) tematy zajęć. 

7. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników kursów. 

8. Ewidencja wydanych zaświadczeń, zawiera: 

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano 

zaświadczenia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL-nr dokumentu 

potwierdzającego jej tożsamość; 

2) datę wydania zaświadczenia; 

3) numer zaświadczenia; 

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia. 

 

Rozdział 5 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 14 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  

poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  

w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania  

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Zachowanie słuchacza nie podlega ocenie. 

2. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Centrum są egzaminy końcowe przeprowadzane  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania. 

3. 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, 
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4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie bieżących ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według  

skali i w formach przyjętych w szkole,  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych 

według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele  

samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły.   

6. Nauczyciele na początku każdego semestru, do 14 dni od jego rozpoczęcia informują 

słuchaczy o: 

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie  

programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny  klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w tym z praktycznej nauki  zawodu, ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, w przypadku  organizowania 

praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach  rolnych – 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub  opiekun 

praktyk zawodowych. 

8. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne 

9. Oceny są jawne dla słuchacza. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną 

ocenę.  
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10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane słuchaczowi. Na  

wniosek słuchacza inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana  

słuchaczowi – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu  

(dopuszcza się wydanie skserowanego dokumentu, koszty ponosi wnioskodawca). Prace  

kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

11. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem zajęciach  

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

psychofizycznych słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami. 

12. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza  

w przypadkach określonych innymi przepisami. 

13. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,  

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na  

wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.  

14. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych na  dwa semestry.   

15. Końcową ocenę zajęć programowych dokonuje się na zakończenie zajęć dydaktycznych 

z danego przedmiotu.  

16. Podstawą klasyfikacji końcowej są egzaminy przeprowadzane po zakończeniu zajęć. 

17. Egzamin ma formę egzaminu ustnego dla przedmiotów teoretycznych oraz formę 

praktyczną dla zajęć praktycznych. 

18. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu końcowego 

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

Dyrektora szkoły.  

19. Oceny bieżące oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się  

w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący    6, 

2) stopień bardzo dobry 5, 

3) stopień dobry  4, 

4) stopień dostateczny 3, 

5) stopień dopuszczający   2, 

6) stopień niedostateczny      1. 

20. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym,   

lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.  
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21. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną wystawia  

Dyrektor szkoły. 

22. Końcowe oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów końcowych  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy końcowe  przeprowadzają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Do egzaminu 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne  obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

w wymiarze co najmniej  połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał 

z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

23. Na miesiąc przed terminem egzaminu końcowego nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki  dopuszczenia do 

egzaminu. 

24. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  

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

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

25. Ustalona w wyniku egzaminu ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna.  

26. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego sporządza się zbiorczy protokół. 

1) Do protokołu wpisuje się wszystkich słuchaczy danej klasy, zgodnie z listą w dzienniku 

lekcyjnym. 

2) Dopuszcza się przygotowanie i wypełnienie protokołu przy pomocy komputera. 

3) Zapisy protokołu, nauczyciel przenosi odpowiednio do dziennika lekcyjnego.  

4) Oryginał protokołu nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

5)  Jeżeli egzamin miał formę pisemną, nauczyciel umieszcza (zgodnie z Lp.) prace  

pisemne w skoroszycie, którego pierwszą stronę stanowi kopia protokołu. 

6) Skoroszyt z pracami egzaminacyjnymi nauczyciel oddaje do sekretariatu szkoły. 

7) Wszystkie protokoły i pisemne prace egzaminacyjne zostają oddane do sekretariatu  

najpóźniej na 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  

pedagogicznej. 

8)  Sekretariat potwierdza przyjęcie prac i protokołów. 

27. Zgłaszanie zastrzeżeń do ocen semestralnych. Ustalona przez nauczyciela ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jednak: 

1) Słuchacze mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena  

klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do  
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2 dni po zakończeniu  semestralnych zajęć dydaktycznych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych została  

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor  

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin wiadomości i umiejętności  

słuchacza w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych. 

3)  Termin egzaminu uzgadnia się ze słuchaczem. 

4)  W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  

- jako przewodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  jeden nauczyciel  prowadzący takie same  lub podobne zajęcia edukacyjne. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie  

same zajęcia edukacyjne,  

6) Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie  może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

7)  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Jednak, jeżeli jest to ocena  

niedostateczna i dodatkowo jest jedyną oceną niedostateczną słuchacza, może zostać  

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d)  wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę, 

8) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych  

odpowiedziach słuchacza. 

28. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, oraz 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodzie. 
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Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum 

§ 15. 

1. W Centrum zatrudnieni są:  

1) nauczyciele; 

2) pracownicy administracyjni i obsługi. 

2. Liczba etatów jest corocznie określana w arkuszu organizacyjnym. 

3. Zakres zadań, odpowiedzialności, kompetencji pracowników, o których mowa w ust. 1 

 i zasady wynagradzania określa Karta Nauczyciela, kodeks pracy oraz regulamin pracy  

i wynagradzania. 

§ 16 

1. Nauczyciele Centrum są odpowiedzialni i czuwają nad bezpieczeństwem słuchaczy: 

1) w czasie zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) w czasie zajęć organizowanych poza Centrum – nauczyciel wyznaczony przez 

Dyrektora. 

2. Zasady organizowania wycieczek i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad 

słuchaczami określają odrębne przepisy. 

 

§ 17. 

1. Zadania i prawa nauczycieli: 

1) prowadzenie pracy dydaktyczno oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość  

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo słuchaczy; 

2) organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w oparciu  o obowiązujące 

podstawy programowe i programy nauczania oraz standardy wymagań egzaminacyjnych; 

3) systematyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności słuchaczy; 

4) rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

5) dbałość o warsztat pracy, sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

6) udzielanie słuchaczom pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń 

edukacyjnych; 

7) uczestniczenie w posiedzeniach Rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 

8) zgłaszanie do właściwych organów wniosków dotyczących organizacji pracy Centrum; 

9) możliwość korzystania z różnych form wsparcia  rozwoju  zawodowego; 
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10) możliwość korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze 

strony Dyrektora Centrum, Rady pedagogicznej, a także specjalistycznych placówek  

i instytucji oświatowych;  

11) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz równomiernego 

rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.   

§ 18 

1. Organizacja zespołów przedmiotowych: 

1) Dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe; 

2) do zespołu przedmiotowego należą wszyscy nauczyciele danego przedmiotu; 

3) w uzasadnionych przypadkach można tworzyć zespoły przedmiotowe dla nauczycieli 

uczących pokrewnych przedmiotów; 

4) Dyrektor -  na wniosek zespołu wyznacza przewodniczącego; 

5) przewodniczący zespołów przedmiotowych tworzą zespół dydaktyczny, którego 

przewodniczącym jest wiceDyrektor ds. dydaktycznych. 

2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) opracowanie wymagań w zakresie poszczególnych przedmiotów; 

2) prowadzenie zajęć z uczniem mającym trudności w nauce w ramach zajęć 

wyrównawczych; 

3) praca z uczniem wybitnie zdolnym, przygotowanie tych uczniów do udziału  

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) organizowanie pracowni i sal przedmiotowych, pracowni zajęć praktycznych a także ich 

wyposażanie; 

6) opracowanie programu doskonalenia nauczycieli, 

7) współpraca z innymi zespołami przedmiotowymi; 

8) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole. 

§ 19 

1. Na kursach prowadzonych w formach pozaszkolnych Dyrektor szkoły powierza każdy 

oddział opiece organizacyjnej jednemu z nauczycieli pełniącemu funkcję wychowawcy 

zwanego dalej opiekunem grupy. 

2. Do zadań opiekuna grupy należy: 

1) prowadzenie dokumentacji kształcenia; 
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2) zapoznanie słuchaczy ze statutem i regulaminami szkoły; 

3) rozwiązywanie na bieżąco wszystkich spraw związanych z procesem nauczania; 

4) monitorowanie frekwencji słuchaczy na zajęciach. 

§ 20 

1. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej dotyczącej biblioteki, jej 

zbiorów i czytelnictwa; 

3) rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów 

Internetu; 

4) udzielanie porad w doborze lektury oraz prowadzenie rozmów z czytelnikami na temat 

przeczytanych książek; 

5) współpraca z nauczycielami przedmiotów w realizacji zadań dydaktycznych, rozwijaniu 

kultury czytelniczej słuchaczy, przygotowaniu do samokształcenia. 

2. Praca organizacyjno - techniczna nauczyciela bibliotekarza polega na: 

1) gromadzeniu zbiorów;  

2) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) opracowaniu zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie formalne 

i rzeczowe); 

4) selekcji zbiorów (materiały zbędne, zdezaktualizowane i zniszczone); 

5) doraźnej konserwacji zasobów; 

6) organizacji udostępniania zbiorów; 

7) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

prowadzanie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.). 

3. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 

2) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3) sporządzanie planu pracy oraz semestralnego i rocznego sprawozdania; 

4) prowadzenie dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeń, 

dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, akcesji czasopism, 

ewidencji wypożyczeni i odwiedzin 

5) doskonalenie warsztatu pracy. 

 

§ 21 



22 
 

1. W Centrum może być utworzone, na wniosek Dyrektora Centrum, za zgodą organu 

prowadzącego, stanowisko wiceDyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

§ 22 

1. W przypadku nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go wiceDyrektor, 

a w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wiceDyrektora- inny nauczyciel 

Centrum, wyznaczony przez organ prowadzący. 

§ 23 

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:  

1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Centrum; 

2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Centrum; 

3) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Centrum; 

4) dozór mienia Centrum. 

 

Rozdział 7 

Słuchacze Centrum 

§ 24 

1. Zasady rekrutacji słuchaczy regulują wzajemne umowy, zawarte między Dyrektorem 

Centrum  a podmiotem zlecającym prowadzenie zajęć. 

§ 25 

1. Słuchacz ma  prawo w szczególności do:  

1) uzyskania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych;  

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie 

wyjaśnień 

 i odpowiedzi w ciągu 7 dni od opiekuna oddziału  i nauczycieli prowadzących zajęcia; 

4) znajomości statutu i obowiązujących w placówce aktów wewnętrznych dotyczących 

słuchaczy; 

5) korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych;  

6) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności; 

7) poszanowania godności osobistej; w przypadku jej naruszenia ma prawo do pisemnego 

odwołania się lub złożenia skargi do opiekuna, Dyrektora lub Rady pedagogicznej; 

8) warunków zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 
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9) życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym; 

10) przedstawiania Dyrektorowi Centrum i nauczycielom swoich problemów oraz 

uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień; 

11) jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dóbr innych osób; 

13) otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg nauki i uzyskane wyniki. 

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, 

 a w szczególności:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

2) systematycznie przygotowywać się do zajęć; 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników 

Centrum  i innych słuchaczy; 

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Centrum oraz w placówkach, 

 w których realizowane są zajęcia; 

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Centrum oraz o jego mienie, 

a w razie zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną; 

6) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i szacunku, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz społecznemu niedostosowaniu; 

7) podporządkować się zaleceniom Dyrektora oraz pracowników Centrum; 

8) rozliczać się z Centrum po zakończeniu lub przerwaniu nauki; 

9) dbać o schludny i estetyczny strój i wygląd podczas przebywania na terenie szkoły; 

10) wyłączyć telefon komórkowy oraz inne elektroniczne urządzenia nagrywające  

i odtwarzające podczas trwania zajęć edukacyjnych. Korzystanie w trakcie zajęć 

 z urządzeń elektronicznych może odbywać się jedynie za zgodą i na zasadach określonych 

przez prowadzącego zajęcia 

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza: 

2) skargi mogą być składane osobiście, w formie ustnej lub pisemnej; 

2) w przypadku skargi pisemnej złożonej do Dyrektora szkoły, skarga rozpatrywana  

w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Wnoszący skargę jest niezwłocznie 

informowany o podjętej decyzji. 

§ 26 

1. Za  osiągnięcia edukacyjne, wzorową frekwencję oraz za działalność na rzecz Centrum 

słuchacz może otrzymywać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwałę prowadzącego zajęcia; 
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2) pochwałę Dyrektora Centrum; 

3) list gratulacyjny; 

4) nagrodę rzeczową. 

2. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym  

w Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany. 

3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnieniem ustnym, udzielonym przez wychowawcę klasy- odnotowanym  

w dzienniku  

2) rozmową dyscyplinującą słuchacza w obecności wychowawcy klasy i pedagoga  

3) w przypadku gdy powyższe czynności nie przyniosły pożądanego skutku, słuchacz 

otrzymuje pisemną naganę wychowawcy 

4) naganą pisemną, udzieloną przez Dyrektora  - za naruszenie innych zasad określonych  

w  Statucie, 

4. Tryb odwoływania się od kar: 

1) od upomnienia  lub nagany wychowawcy klasy słuchacz może odwołać się do 

Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia słuchaczowi odpowiednio tego 

upomnienia lub nagany; odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie szkoły z 

załączeniem opinii Rzecznika Praw Ucznia. 

2) Dyrektor udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 

wpłynięcia odwołania; 

3) Decyzja dyrektora szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia 

/nagany wychowawcy klasy dla słuchacza jest ostateczna 

4) Od nagany udzielonej słuchaczowi na piśmie przez dyrektora szkoły, upomniany 

słuchacz może odwołać się do Rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych  od 

udzielenia nagany. 

5) Odwołanie od nagany dyrektora szkoły do Rady pedagogicznej składa się na piśmie w 

sekretariacie szkoły; 

6) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w ww. sprawie w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia odwołania 

7) Uchwała Rady pedagogicznej szkoły w kwestii odwołania od nagany dyrektora szkoły  

dla słuchacza jest ostateczna. 

5. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia dokonuje  

Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do  
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Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który  

wydał decyzję.  

6. Słuchacz może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie  

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi  

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu  

w szkole, 

3) rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

szkoły, 

4) opuszczenie obowiązkowych konsultacji, przewidziane w szkolnym planie nauczania,  

w wymiarze większym niż 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje,  

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) szczególnie rażące naruszanie postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio  

zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku, 

7 Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa słuchacza, jest uprawniony do złożenia 

pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją 

rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Centrum używa pieczęci  o następującej treści:  

Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, 

ul. hm.Izydory Kossowskiej 1,37-700 Przemyśl 

 Centrum Kszałcenia Ustawicznego w Przemyślu 

§ 28 

Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 29 
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1. Słuchaczowi, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  w Przemyślu, wystawia się zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane jest na 

podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 

(Dz.U. Nr 34, poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

3. Zaświadczenie, jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji. 

§ 30 

1. Organem właściwym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada pedagogiczna. 

§ 31 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne 

przepisy. 

§ 32 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

  

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019 roku i wprowadzono do 

realizacji z dniem 29 listopada 2019 roku. 

                                                                           Dyrektor 

 


