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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

                                                                           §1 

 

1. Statut został opracowany w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 761). 

2) Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. 

3) Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). 

4) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

5) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

6) Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169). 

7) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379). 

2. Ilekroć w dalszej treści dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole  - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Przemyślu, 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2                    

w Przemyślu. 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                    

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

3) Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego                                    

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej dla 

Dorosłych w Przemyślu, która wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

5) Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Słuchaczy Szkoły Podstawowej dla 

Dorosłych w Przemyślu. 

6) Klasie - należy przez to rozumieć jeden oddział Szkoły Podstawowej dla Dorosłych  

w Przemyślu. 

7) Słuchaczach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 

w Przemyślu. 

8) Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Przemyślu. 

9) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów nieletnich słuchaczy 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad nieletnim. 

3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Przemyślu, jest szkołą publiczną dla dorosłych                           

i wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

4. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.                  

z 2017 r., poz.59) z późn.zm., przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego 

Statutu. 
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5. Siedziba Szkoły mieści się w Przemyślu przy ulicy hm. Izydory Kossowskiej 1. 

6. Pełna nazwa Szkoły brzmi: 

              Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu 

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

                                                 tel/fax  16 6783302 

                         SZKOŁA  PODSTAWOWA   DLA   DOROSŁYCH 

7. Szkoła używa pieczęci: 

1) Urzędowej, okrągłej z napisem w otoku: 

 

                    SZKOŁA  PODSTAWOWA   DLA   DOROSŁYCH   

                                                 w Przemyślu  

2) Podłużnej o treści: 

 

              Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu 

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

                                                 tel/fax  16 6783302 

                         SZKOŁA  PODSTAWOWA   DLA   DOROSŁYCH 

 

8. Szkoła prowadzi zajęcia w formie stacjonarnej. 

9. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy VII I VIII. 
 

§2 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Prezydent Miasta Przemyśla. 

2. Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy Szkoły na wspólny 

wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy. 

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

4. Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych mogą być przyjmowani słuchacze, którzy 

ukończyli 18 lat i legitymują się świadectwem ukończenia VI klasy szkoły podstawowej. 

1)   Do klasy VII mogą być przyjęci również słuchacze, którzy nie uzyskali promocji do 

klasy II gimnazjum. 

2)   Do klasy VIII mogą być przyjęci słuchacze którzy: 

− legitymują się świadectwem ukończenia VII klasy szkoły podstawowej, 

lub 

− nie uzyskali promocji do klasy III gimnazjum, 

lub 

− nie ukończyli gimnazjum. 

5. Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może być przyjęta osoba, która ukończyła 16 lat,  

a w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy – 15 lat, w przypadkach określonych 

obowiązującymi przepisami. 

6. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu oraz wymiarze określonym w ramowych 

planach nauczania szkoły publicznej. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną w odrębnych przepisach. 
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

 

§3 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zapewnia słuchaczowi wszechstronny 

rozwój osobowości zgodnie z  jego  potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,                        

w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej                              

i wyznaniowej. 
 

 

§4 
 

1. Realizowane w Szkole zadania edukacyjne: 

1) uwzględniają obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy 

wymagań, 

2) respektują zasady nauk pedagogicznych, 

3) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty i podjęcie dalszego kształcenia, 

4) umożliwiają absolwentom  zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej, 

5) stwarzają słuchaczom możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań przez: 

a) działalność kół zainteresowań,  

b) prowadzenie zajęć wyrównawczych – pozalekcyjnych, 

c) realizację działań zainicjowanych przez słuchaczy. 

6) przyczyniają się do rozwoju intelektualnego słuchaczy, do zaspokojenia przez nich 

potrzeby samorealizacji, do kształtowania postaw wiary w siebie i życzliwości wobec 

innych. 

2. Szkoła zapewnia słuchaczom: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy,   

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, 

5) rozwijanie zdolności myślenia analityczno – syntetycznego, traktowanie wiadomości 

przedmiotowych w sposób prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej. 
 

§5 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze, które mają na celu: 

1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy słuchaczy poprzez: 
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a) szacunek dla tradycji, symboli i dziedzictwa kultury narodowej, 

b) kształtowanie więzi z regionem, 

c) kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie norm życia społecznego, 

przeciwdziałanie agresji, 

d) kształtowanie postaw tolerancji, demokracji, przeciwdziałanie ksenofobii                            

i stereotypom, 

e) wyrobienie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, kształtowanie nawyków 

dbania o zdrowie, 

f) przeciwdziałanie  zagrożeniom patologiami, w szczególności  problemom 

alkoholizmu, narkomanii i chorób społecznych, 

g) kształtowanie szacunku do pracy, poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości 

poprzez udział w życiu Szkoły na zasadach partnerstwa i współpracy, 

2) kształtowanie postaw uczynności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 

3) kształtowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i mobilności zawodowej, 

wspomaganie planowania kariery zawodowej, 

4) kształtowanie postaw proekologicznych. 
 

 

§6 
 

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze przez: 

1) opiekę podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2) opiekę podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, sprawowaną przez nauczyciela 

lub opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora, 

3) otoczenie szczególną troską, w tym materialną, słuchaczy  z rodzin niepełnych, 

niewydolnych wychowawczo oraz słuchaczy mających trudne warunki materialne, 

4) otoczenie opieką słuchaczy w przypadkach niepowodzeń dydaktycznych, 

wychowawczych lub losowych. 

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do słuchaczy z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad słuchaczami przebywającymi w Szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2) sprawuje opiekę nad  słuchaczami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, poza 

jej terenem. 

3. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo poprzez: 

1) stałe dyżury nauczycieli w trakcie przerw w zajęciach edukacyjnych, 

2) systematyczny kontakt ze środowiskowymi organami porządkowymi. 

4. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycieli w Szkole określa 

zarządzenie wewnętrzne Dyrektora. 
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                                                   Rozdział III 

  ORGANY SZKOŁY  ORAZ  ICH  KOMPETENCJE 
 

 

§7 

 
 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor. 

2) Rada Pedagogiczna. 

3) Samorząd Słuchaczy. 

 
 

§ 8 
 

DYREKTOR 

 

1. Do zadań Dyrektora  należy w szczególności:  

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,   

3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez  działania prozdrowotne,  

4) realizowanie uchwał Rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,  

5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,  

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                           

w organizacji praktyk pedagogicznych,  

7) przedstawianie Radzie planu nadzoru pedagogicznego, wniosków wynikających                       

ze sprawowanego nadzoru oraz informowanie o działalności Szkoły,  

8) wyrażanie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady,  

9) możliwość tworzenia zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych 

zespołów problemowo – zadaniowych oraz powoływanie przewodniczących 

zespołów,  

10) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole poprzez właściwe warunki pracy                       

i stosunki pracownicze. 

2. Dyrektor  po zasięgnięciu opinii Rady i Samorządu,  biorąc pod uwagę warunki lokalowe                                  

i możliwości organizacyjne Szkoły, może w danym roku szkolnym  ustalić dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowaczych. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowaczych, o których mowa w ust.2, 

mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w Centrum odbywa się odpowiednio: 

a) egzamin ósmoklasisty, 
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b) egzamin maturalny, 

c) egzamin z kwalifikacji zawodowych, 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone        

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Centrum lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

4.  Dyrektor, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli  i słuchaczy oraz  rodziców  

słuchaczy nieletnich, o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych na podstawie ust. 2,  Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady i Samorządu, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem 

zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wolne soboty. 

 

 

§ 9 
 

1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,  

2) realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę,  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy słuchaczy,  

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań,   

5) zapewnienie - w miarę możliwości - odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,  

6) właściwe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Szkoły.  

 

 

§ 10 
 

1. Dyrektor jest przełożonym  wszystkich pracowników Szkoły i jako kierownik zakładu 

pracy:  

1)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,  

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły,  

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady,  

4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  
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§ 11 

 
 

1. Szkoła tworzy warunki i sprzyja doskonaleniu pracy i rozwojowi zawodowemu 

nauczycieli. 

1) Dyrektor wspiera rozwój zawodowy nauczycieli uzyskujących stopnie awansu 

zawodowego, 

2) Dyrektor otacza opieką i doradztwem pedagogicznym nauczycieli, ze szczególnym 

uwzględnieniem  nauczycieli stażystów,  

3) nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym, realizującym plan rozwoju 

zawodowego, Dyrektor przydziela opiekuna - doświadczonego nauczyciela, 

4) nauczyciel ma możliwość: 

a) uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych Rady, 

b) uczestnictwa w spotkaniach zespołów samokształceniowych Centrum, 

c) uczestnictwa w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

d) uczestniczenia w wymianie doświadczeń zawodowych m.in. poprzez udział  

w lekcjach koleżeńskich i lekcjach otwartych, 

e) korzystania z publikacji metodycznych i merytorycznych gromadzonych przez 

bibliotekę szkolną. 
 

 

§ 12  

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. W zakresie organizacji pracy szkoły Dyrektor:  

1) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) egzekwuje przestrzeganie przez słuchaczy i pracowników Szkoły ustalonego   

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,  

3) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu im niezbędnych warunków pracy.  
 

 

§ 13 
 

Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych                          

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora 

oświaty i organ prowadzący. 
 

 

§ 14 

 

RADA  PEDAGOGICZNA 
 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole tworzą Radę Pedagogiczną tej szkoły, która 

jest kolegialnym organem powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania spraw 
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związanych z całokształtem działalności szkoły, tj. w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna jest organem opiniodawczym i uchwałodawczym. 

3. W skład Rady wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.   

4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor. 

 

5. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

6. Zebrania Rady są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

2) w każdym   semestrze, w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy,  

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,    

4) w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania Rady mogą być organizowane:  

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

2) na wniosek organu prowadzącego, 

3) z inicjatywy Dyrektora, 

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

8. W przypadku zwołania zebrania Rady z inicjatywy jej członków przedstawiciele Rady   

są zobowiązani przedłożyć przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną 

problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi spełnienie warunku jej zwołania 

9. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

10. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego Rady. 

11. Protokoły posiedzeń sporządza się w sposób określony w regulaminie Rady.   

12. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                          

w Szkole, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy. 

13. Do kompetencji opiniodawczych Rady należy: 

1) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 

3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród lub 

innych wyróżnień, 

4) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                               

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Przewodniczący Rady wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

 

 

§ 15 

 

SAMORZĄD  SŁUCHACZY 
 

 

1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy. 

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje ogół słuchaczy Szkoły, jest organizacją niezależną od 

administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. 

3. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogół słuchaczy lub ich 

przedstawicieli. 

4. Samorząd przedstawia Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

związanych z funkcjonowaniem Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji zadań 

Szkoły i praw słuchaczy, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, celami, kryteriami 

wewnątrzszkolnego oceniania i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                   

z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy. 
 

 

§ 16 
 

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY 

 

1. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły odbywa się: 

1) na posiedzeniach Rady, 

2) na zebraniach Samorządu, 

3) w formie pisemnych zarządzeń Dyrektora 

2. Sprawy sporne i konfliktowe: 

1) stronami konfliktu mogą być: słuchacze, nauczyciele, pracownicy Szkoły, dyrekcja, 

2) rozwiązywaniem konfliktów mogą kierować: 

a) nauczyciele i wychowawcy, 

b) Dyrektor, 
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c) Rada, 

d) organ prowadzący, 

e) organ nadzorujący, 

f) mediator wskazany przez strony konfliktu, 

3) akty normatywne pomocne w rozwiązywaniu konfliktów: 

a) Statut, 

b) Regulaminy, 

c) Karta Nauczyciela, 

d) Kodeks Pracy, 

4) przy rozwiązywaniu sporów, stosowny podmiot, w zależności od rodzaju skargi, 

zasięga: 

a) opinii Samorządu, 

b) opinii związków zawodowych, 

5) spory oraz konflikty pomiędzy słuchaczami a nauczycielami rozstrzyga Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Samorządu, 

6) spory oraz konflikty pomiędzy nauczycielami i pracownikami szkoły rozstrzyga 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii: 

a) Rady, 

b) związków zawodowych, 

7) Spory oraz konflikty pomiędzy członkami Rady a Dyrektorem rozstrzyga Kurator 

Oświaty lub organ prowadzący szkołę, w zależności od rodzaju konfliktu. 

3. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji celów i zadań Szkoły.  

4. Organy szkoły współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. 

5. Dyrektor szkoły informuje:  

1) Radę – podczas jej zebrań, poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub umieszczenie 

informacji na stronie internetowej Centrum, 

2) Samorząd – podczas jego zebrań   lub za pośrednictwem opiekuna samorządu.  

6. Rada informuje:  

1) Dyrektora – podczas jej zebrań lub za pośrednictwem upoważnionego przez Radę 

przedstawiciela,   

2) Samorząd – za pośrednictwem opiekuna Samorządu.  

7. Samorząd informuje:  

1. Dyrektora – podczas zebrań samorządu, w których uczestniczy Dyrektor lub za 

pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego przewodniczącego,  

2. Radę – podczas zebrań samorządu, w których uczestniczy Dyrektor lub przedstawiciel 

Rady bądź za pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego przewodniczącego. 

8. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań                           

i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i 

kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

9. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań                           

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, te zadania                            

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

10. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji 

słuchaczy, w zakresie tym rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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Rozdział IV 

  ORGANIZACJA SZKOŁY 

  

§ 17 
 

1. Nauka w Szkole trwa  dwa lata – cztery semestry i obejmuje klasy: siódmą i ósmą 

ośmioletniej szkoły podstawowej.  

2. Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.   

3. Szczegółową organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określają ramowe plany 

nauczania oraz kalendarium roku szkolnego opracowane przez Dyrektora.   

 

4. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor ustala, tygodniowy rozkład zajęć   

określający organizację zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                   

i higieny pracy. 

5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 18 
 

1. Cele, zadania i organizację procesu edukacyjnego na dany rok szkolny określa arkusz 

organizacyjny. 

2. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej przedstawia Dyrektor na plenarnym 

posiedzeniu Rady, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor zgodnie z przepisami prawa i w określonych 

przez nie terminach.   

4. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się: 

1) liczbę pracowników Szkoły,   

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 

 

 

§ 19 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy o liczbie słuchaczy 

zgodnej z ustaleniami organu prowadzącego. 

2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone                    

w systemie klasowo – lekcyjnym. Zajęcia te są obowiązkowe, a wiadomości 

i umiejętności podlegają bieżącej ocenie, która stanowi podstawę klasyfikowania 

i promowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym 

ocenianiem. 

3. W Szkole obowiązuje 3 – dniowy tydzień pracy. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
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5. W uzasadnionych przypadkach (niska temperatura, plenarne posiedzenie Rady 

Pedagogicznej itp.) czas trwania zajęć może zostać skrócony. Decyzję o skróceniu zajęć 

podejmuje Dyrektor. 

6. Podział oddziałów na grupy w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki                    

i bezpieczeństwa określają odrębne przepisy. 

7. Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek. 

8. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych oraz kolegiów języków obcych 

kształcących nauczycieli na praktyki edukacyjne. Podstawę stanowi pisemne 

porozumienie zawarte między Dyrektorem a szkołą wyższą lub kolegium. 

 

 

 

 

§ 20 
 

1. Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w Szkole sprawują wszyscy pracownicy 

pedagogiczni, a w szczególności: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – osoby prowadzące zajęcia, 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury, 

3) podczas uroczystości szkolnych – nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora. 

2. Plan dyżurów nauczycielskich przygotowuje Dyrektor, uwzględniając tygodniowy 

rozkład zajęć i możliwości kadrowe.   

3. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają 

odrębne przepisy. 

4. Opiekę nad słuchaczami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele.   

5. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 21 
 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoły słuchacze mają zapewnioną możliwość 

korzystania z: 

1) klas i klasopracowni z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki, 

3) gabinetu pedagoga, 

4) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych i sanitarnych, 

5) gabinetu profilaktyki medycznej. 
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Rozdział V 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 22 

 

1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych  Szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań słuchaczy, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.  

2. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.     

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej przeznaczone są do gromadzenia i opracowywania 

zbiorów oraz udostępniania ich czytelnikom. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w okresie zajęć szkolnych.   

5. Główne formy pracy biblioteki szkolnej to:  

1) gromadzenie, aktualizowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych,  

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  

6. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) organizacja pracy biblioteki szkolnej, 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,  

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych słuchaczy oraz 

wyrabianie umiejętności uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru. 

7. Udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez: 

1) wypożyczanie poza bibliotekę, 

2) przekazywanie do pracowni. 

8. Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

9. Czas pracy biblioteki określa Dyrektor Szkoły. 

10. Korzystający z biblioteki mają obowiązek na 2 tygodnie przed zakończeniem każdego 

roku szkolnego rozliczyć się z wypożyczonych woluminów.  

11. Regulamin biblioteki szkolnej nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

 

 

Rozdział VI 

  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 22 

 

1. Rodzice nieletnich słuchaczy mają prawo do: 

1) rzetelnej informacji o sukcesach, postępach bądź trudnościach w nauce swojego 

podopiecznego, 

2) szczegółowego zapoznania się z kryteriami i zasadami oceniania z poszczególnych 
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przedmiotów, 

3) stałego kontaktu z nauczycielami, wychowawcą i Dyrektorem, 

4) zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie  7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

 

§ 23 
 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności                              

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej                                 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach                       

w tym zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie oceny końcowej oceniania bieżącego z poszczególnych 

przedmiotów, w stopniach szkolnych od 1 do 6, 

3) przeprowadzenie egzaminów semestralnych, 

4) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 

5) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w wyniku egzaminów semestralnych. 

6. Przedmiotowe zasady oceniania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów                            

i podają słuchaczom do wiadomości w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć w semestrze. 
 

 

§ 24 

 

KLASYFIKOWANIE SŁUCHACZY 
 

1. Liczba ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów nie powinna być mniejsza niż 

trzy. 

2. Wynikiem oceniania bieżącego jest ocena końcowa, która ma wagę dopuszczenia lub 

niedopuszczenia do egzaminu semestralnego. 
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1) Ocena pozytywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dopuszcza słuchacza do 

egzaminu semestralnego. 

2) Ocena negatywna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie dopuszcza słuchacza do 

egzaminu semestralnego. Powinna być zapisana w dzienniku, w rubryce oceny 

końcowej oceniania bieżącego cyfrą arabską: 1.   

3. Słuchacz, który w wyniku oceniania bieżącego otrzymał ocenę niedostateczną może ją 

poprawić poprzez napisanie jednej pracy kontrolnej. 

1) Temat i forma pracy kontrolnej jest podawany przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne w terminie określonym w Terminarzu danego roku szkolnego. 

2) Słuchacz, który złoży w wyznaczonym czasie pracę kontrolną i uzyska ocenę 

uznawaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania,  jest dopuszczony 

do egzaminu semestralnego. 

3) Słuchacz, który nie złożył w wyznaczonym czasie pracy kontrolnej lub w wyniki jej 

sprawdzenia uzyskał ocenę negatywną – nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy. 
 

 

 

 

 

§ 25 

 

EGZAMINY SEMESTRALNE 

 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych                   

w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego 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 uznawane za 

pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Egzaminy semestralne przeprowadza się w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, 

po ustaleniu oceny końcowej oceniania bieżącego z danego przedmiotu (zgodnie                         

z procedurą).  

1) Nauczyciel danego przedmiotu może wyznaczyć tzw. Termin zerowy egzaminu 

semestralnego jeszcze przed ustaleniem oceny końcowej oceniania bieżącego. 

2) Egzamin semestralny w Terminie zerowym przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym. 

3) Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego, przeprowadzonego                           

w Terminie zerowym, otrzymał ocenę uznawaną za pozytywną w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania, nie musi już przystępować do tego egzamin w czasie 

zajęć lekcyjnych, jednak ocena ta może być uznana jedynie wtedy, gdy słuchacz 

otrzymał z tych zajęć ocenę pozytywną w wyniku oceniania bieżącego. 

4. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego  i matematyki składa się z części 

pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się  
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w formie pisemnej lub ustnej – wybór formy zależy od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena z egzaminu pisemnego z języka 

polskiego, języka obcego, matematyki, nie stanowi przeszkody w dopuszczeniu 

słuchacza do egzaminu ustnego. 

6. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 3, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy. 

7. Pełnoletniego słuchacza, który nie otrzymał promocji, Dyrektor skreśla z listy słuchaczy. 

8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

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

wyznaczonym przez Dyrektora. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu 

semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru 

wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  

9. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu uzyskał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach  

i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WZO. Zwolnienie, o którym mowa jest 

równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i  uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części 

pisemnej egzaminu semestralnego. 

10. 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 prace pisemne                                  

w skoroszycie, którego pierwszą stronę stanowi kopia protokołu. 

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

7) Jeżeli egzamin miał formę ustną, do protokołu dołącza się wylosowane przez 

poszczególnych słuchaczy zestawy wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach 

słuchaczy – dopuszcza się możliwość wpisania informacji o odpowiedziach przy 

pomocy komputera.   

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

najpóźniej na 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

9) Sekretariat pisemnie potwierdza przyjęcie prac i protokołów. 
 

 

§ 26 

 

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ DO OCEN SEMESTRALNYCH. 

 
 

1. Ustalona przez nauczyciela ocena  końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana w wyniku 
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egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

jednak: 

1) Słuchacz lub Rodzice nieletniego mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli 

uznają, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana w wyniku egzaminu 

semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że ocena końcowa oceniania bieżącego lub uzyskana                       

w wyniku egzaminu semestralnego ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości                                   

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

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3) Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem lub Rodzicami.   

4) W skład komisji wchodzą:  

a)   Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących 

takie same  zajęcia edukacyjne. 

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

w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych  

przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6) Ustalona przez komisję semestralna 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. 

8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a)    skład komisji,  

b)    termin sprawdzianu, 

c)   zadania (pytania) sprawdzające, 

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

9) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację                         

o ustnych odpowiedziach słuchacza. 

10) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                            

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora. 
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§ 27 

 

EGZAMIN  POPRAWKOWY 

1. Słuchacz, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

lub dwóch egzaminów semestralnych może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli: 

1) w wyznaczonym (zgodnie z terminarzem) przez szkołę terminie wniósł podanie                            

o dopuszczenie do egzaminu/ów poprawkowego, 

2) Rada wyraziła zgodę na dopuszczenie słuchacza do tego egzaminu/ów. 

2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 

pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy poprawkowe zdaje się                      

w formie ustnej. Oceny ustala się według skali określonej przez MEN. 

3. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne: 

a)   po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego, 

b)   po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                      

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym 

przez Dyrektora  (nie później niż do końca września - semestr wiosenny, do końca marca 

- semestr jesienny). 

7. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.  

1) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza (jeżeli egzamin tego wymaga). 

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

9. Nauczyciel prowadzący egzamin, zobowiązany jest do osobistego oddania protokołu                       

i załączonych do niego prac wychowawcy klasy, w terminie nie przekraczającym dwóch 

dni od daty przeprowadzonego egzaminu. 

10. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy. 

11. Pełnoletniego słuchacza, który nie otrzymał promocji, Dyrektor skreśla z listy słuchaczy. 
 

 

§ 28 

 

POWTARZANIE SEMESTRU 

 
 

1. Dyrektor może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych lub niezdanego egzaminu/ów poprawkowego/ych. 

2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia. W wyjątkowych 
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przypadkach Dyrektor , po zasięgnięciu opinii Rady może wyrazić zgodę na powtórzenie 

semestru po raz drugi w okresie kształcenia.   

3. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną 

ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia. 

4. W przypadku zwolnienia, w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny                            

i arkusz ocen) wpisuje się odpowiednio: zwolniony lub zwolniona z obowiązku 

uczęszczania na zajęcia, na podstawie arkusza ocen. 
 

 

§ 29 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się jedynie w celu uzupełnienia różnic 

programowych, w sytuacji gdy słuchacz jest przyjmowany na semestr wyższy niż 

pierwszy, a z analizy dokumentacji przebiegu nauczania wynika konieczność 

uzupełnienia różnic programowych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się: 

1) w ostatnim tygodniu sierpnia (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na semestr III), 

2) w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza (gdy słuchacz stara się o przyjęcie na 

semestr II lub IV), 

3) możliwe jest również przeprowadzenie tego egzaminu w innym terminie, w trakcie 

semestru, na który słuchacz został przyjęty. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo wicedyrektor, jako przewodniczący, 

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, jako członek. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.  

1) Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza.   

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 
 

 

§ 30 

 

PROMOCJA 
 

1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

2. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Pełnoletniego słuchacza, który nie otrzymał promocji, Dyrektor skreśla z listy słuchaczy. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne słuchacza Rada może jeden raz w ciągu  danego 
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etapu edukacyjnego promować na semestr programowo wyższy słuchacza, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, są realizowane w semestrze programowo wyższym. 
 

 

§ 31 

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 
 

1. Słuchacz kończy ośmioletnią szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze 

programowo najwyższym  oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo 

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty we wszystkich jego częściach. 
 

 

 

§ 32 
 

1. Zasady oceniania słuchaczy mogą być zmienione uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VII 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ  INNYCH  PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

 
 

§ 33 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 
 

 

 

§ 34 

 

NAUCZYCIELE 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej 

pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

2. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne                               

i psychiczne słuchaczy. 

3. Zadania nauczycieli związane są w szczególności z: 

1) prawidłową realizacją procesu dydaktycznego, 

2) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

3) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej, 
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4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań, 

5) systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz 

sprawiedliwym ich traktowaniem, 

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) prawidłowym prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji szkolnej.  
 

 

§ 35 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole tworzą zespół, którego zadaniem jest                               

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- 

zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na 

wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołu nauczycieli: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,   

2) wymiana doświadczeń w zakresie wypracowywania efektywnych form realizacji 

programów nauczania, 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz narzędzi pomiaru 

wyników nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doradztwa metodycznego,  

5) współdziałanie w organizowaniu klaso - pracowni przedmiotowych, a także                           

w uzupełnianiu ich wyposażenia.  

4. Zespoły nauczycieli pracują w oparciu o plan pracy. 

5. Prace Zespołów są protokołowane. 

6. Za pracę Zespołu i jego dokumentację odpowiada przewodniczący. 

7. Z realizacji planu pracy przewodniczący składa sprawozdanie na posiedzeniach 

plenarnych Rady. 

8. Dyrektor Szkoły spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole wyznacza opiekuna 

semestru. 

9. Zadaniem opiekunów semestru jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchaczy, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole słuchaczy 

oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

5) planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, 

6) organizowanie życia kulturalnego semestrów przez organizowanie wycieczek, 

wieczorków, wyjazdów do teatrów, itp. 
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§ 36 

 

PEDAGOG SZKOLNY 
 

1. Koordynatorem procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz profilaktyki w Szkole jest 

pedagog szkolny. 

2. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, psychofizycznych                                   

i materialnych nieletnich słuchaczy, 

2) udzielanie indywidualnej lub zespołowej pomocy terapeutycznej słuchaczom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla słuchaczy, 

4) kierowanie słuchaczy na badania specjalistyczne, 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach  

poprzedzających, form  działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym                       

i resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie Rodzicom nieletnich słuchaczy porad, mających na celu poprawę 

zachowania dziecka. 

7) udzielanie pomocy opiekunom semestru i pozostałym nauczycielom w ich pracy ze 

słuchaczami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

3. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany 

przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady. 

4. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie  ze swej pracy. 

5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę na zasadach  określonych w odrębnych 

przepisach. 

6. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny w szczególności: 

1) może złożyć wizytę w domu rodzinnym nieletniego słuchacza w towarzystwie 

opiekuna semestru, 

2) może korzystać z dokumentów dotyczących słuchacza, dostępnych w Szkole, 

3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją  

i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami. 

7. Kompetencje i szczegółowy zakres czynności oraz obowiązków pedagoga i psychologa 

szkolnego określa Dyrektor, informując Radę i Samorząd. 

 

§ 37 
 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

2. Pracownicy administracji i obsługi otrzymują  zakres czynności załączony do akt. 

 
 

 

Rozdział VIII 

SŁUCHACZE SZKOŁY 
 

 

§ 38 
 

1. Słuchaczem Szkoły może być osoba spełniająca warunki przyjęcia, określone                                 
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w odpowiednich, obowiązujących dokumentach prawnych. 
 

 

§ 39 

 

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów, Dyrektor  powołuje komisję rekrutacyjno- 

kwalifikacyjną w składzie: 

1) wicedyrektor CKZiU nr 2 – przewodniczący, 

2) nauczyciele Szkoły wytypowani przez Dyrektora – członkowie, 

2. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy: 

1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, 

2) rozpatrywanie zgłoszonych podań i analizowanie dokumentów kandydatów, 

3) kwalifikowanie kandydatów i sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Komisja ustala listę kandydatów przyjętych oraz listę kandydatów, którzy nie zostali 

przyjęci, 

1) odwołania od decyzji Komisji mogą być wnoszone do Dyrektora, w terminie 7 dni od 

daty powiadomienia kandydata. 

4. Kandydat zobowiązany jest złożyć podanie, dwa zdjęcia i świadectwo ukończenia klasy 

programowo niższej lub semestru (w przypadku o ubieganie się o przyjęcie na semestr 

programowo wyższy). 
 

 

 

 

§ 40 

 

PRAWA SŁUCHACZY 

 
 

1. Słuchacz ma prawo do: 

1) uczestniczenia w zajęciach przy właściwie zorganizowanym procesie kształcenia 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

2) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę i poszanowanie jego 

godności osobistej,  

3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

– zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,                  

a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra osobistego 

innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, która dokonywana jest zgodnie 

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych i wewnątrzszkolnych normujących 

działalność dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą szkoły, 
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10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

bibliotecznego, 

11) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, 

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

13) składania do Dyrektora wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły oraz 

informacji o sposobie ich załatwienia w ciągu 14 dni od złożenia. 

 

 

§ 41 

 

OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 
 

1. Słuchacz ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,   

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,  

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                                 

i innych pracowników Szkoły, 

4) dbałości o wspólne dobro, mienie, ład i porządek w Szkole, 

5) dbałości o zdrowie własne i kolegów oraz higienę osobistą, 

6) pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i rozwojem intelektualnym, 

7) systematycznie przygotowywać się do lekcji, zajęć i egzaminów, 

8) regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia,   

9) okazywać szacunek oraz właściwie zwracać się do wszystkich pracowników 

i słuchaczy Centrum, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, 

10) współdziałać w realizacji zadań stojących przed Szkołą, 

11) przed rozpoczęciem każdych zajęć edukacyjnych wyłączyć telefon komórkowy lub 

inne urządzenie mogące zakłócić przebieg zajęć, 

12) w przypadku spowodowania zniszczeń, wyrządzenia szkód, słuchacz zobowiązany 

jest do ich naprawy bądź pieniężnego zrekompensowania. 
 

 

 

§ 42 
 

1. Słuchacze podlegają szkolnemu systemowi nagród i kar. 

2. Słuchacz może być nagrodzony za: 

1) dobre wyniki w nauce uzyskane w wyniku klasyfikacji semestralnej (średnia: 

minimum 4,50), 

2) zwycięstwo w konkursach, 

3) zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły lub środowiska, 

4) udzielenie pomocy innym osobom, 

5) odwagę i godną naśladowania postawę, 

6) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej. 

3.  Słuchacz może być nagrodzony w formie: 

1) ustnej pochwały udzielonej w obecności społeczności szkolnej, 

2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem, 
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3) rzeczowej, np. pomoce edukacyjne, 

4. Nagrody mogą być przyznawane przez: 

1) Dyrektora, 

2) Wicedyrektora CKZiU nr 2, 

3) nauczycieli, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt. 3 ust. 3,    

5.  Wniosek o przyznanie nagrody składa opiekun semestru lub nauczyciel, do Dyrektora, 

1) do wniosku należy dołączyć krótkie uzasadnienie. 

 

 

§ 43 
 

1. Za niewypełnianie obowiązków i nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie, 

regulaminach i zarządzeniach Dyrektora, słuchacz może być ukarany: 

1) upomnieniem (ustnym lub pisemnym) udzielonym przez opiekuna semestru za 

niewłaściwe zachowanie się w szkole, na zajęciach, za częste spóźnienia (powyżej 

15% w semestrze), za nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 25% w semestrze), 

2) naganą udzieloną przez Dyrektora na wniosek opiekuna semestru lub nauczyciela 

m.in. za: 

a) lekceważącą postawę wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) nagminne używanie wulgarnych słów, również w otoczeniu innych kolegów, 

c) niszczenie mienia szkolnego, 

d) powtarzające się utrudnianie prowadzenia zajęć ( np. korzystanie w czasie zajęć 

edukacyjnych z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych), 

e) brak poprawy mimo udzielonego upomnienia. 

3) Nagana ma formę pisemną. 

a) jeden egzemplarz zostaje dołączony do akt, drugi otrzymuje zainteresowany 

(pełnoletni), a w przypadku słuchacza nieletniego również Rodzice. 

4) Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Dyrektor po konsultacji z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia w klasie, do której słuchacz uczęszcza. 

5) Skreślenie z listy słuchaczy następuje za: 

a) rażące, powtarzające się nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie szkoły, 

b) przyjście na zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażywanie 

używek, 

c) ordynarne, agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły, 

d) dokonanie kradzieży,  

e) dokonanie pobicia, 

f) dezorganizację zajęć w placówce, 

g) fałszowanie dokumentacji, 

h) mimo otrzymania nagany dalsze nieprzestrzeganie obowiązujących zasad, 

i) nie zgłoszenie się na zajęcia szkolne przez 30 kolejnych dni i nieusprawie-

dliwienie nieobecności. 

6) Decyzję o skreśleniu pełnoletniego słuchacza Dyrektor przekazuje zainteresowanemu 

(drugi egzemplarz pozostaje w aktach), a w przypadku słuchacza nieletniego – także 

Rodzicom. 
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7) Dyrektor może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności za 

drastyczne naruszenie prawa (np. pijaństwo, agresję, pobicie, dezorganizację zajęć) 

oraz zachowanie zagrażające bezpieczeństwu słuchaczy, nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły, co oznacza zakaz uczęszczania do szkoły z dniem otrzymania 

decyzji (dotyczy osób pełnoletnich). 

2. Kary, o których mowa, nakłada dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. Słuchacz może odwołać się od kar nałożonych odpowiednio przez: 

1) nauczyciela – do Dyrektora, 

2) Dyrektora – poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rady Pedagogicznej, 

3) Dyrektora  – do podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

4. Tryb odwołania od kary regulują odrębne przepisy. 

 

§ 44 

 

OPIEKA ZDROWOTNA NAD SŁUCHACZAMI 

 

1. Opieka zdrowotna nad słuchaczami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną 

opiekę zdrowotną i promocję zdrowia. 

2. Opieka zdrowotna jest sprawowana nad słuchaczami do ukończenia 19 roku życia. 

3. Opieka zdrowotna nad słuchaczami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia słuchaczy,  

2) kształtowanie u słuchaczy postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

4. Cele te realizowane są przez: 

 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 

chorób, w tym chorób zakaźnych, 

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka, 

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu                  

oraz prawidłowego żywienia, 

4) udzielanie pierwszej pomocy. 

5. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad słuchaczami w szkole sprawuje pielęgniarka 

środowiska  nauczania i wychowania. 

6. Opieka zdrowotna nad słuchaczami jest sprawowana we współpracy z rodzicami                  

oraz pełnoletnimi słuchaczami. 

 

 

Rozdział IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 45 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dotyczy 
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to między innymi: 

1) arkuszy ocen słuchaczy, 

2) dzienników lekcyjnych, 

3) protokołów Rady Pedagogicznej, 

4) protokołów egzaminacyjnych, 

5) innych dokumentów dokumentujących pracę Szkoły. 

2. Szkoła gromadzi materiały o znaczeniu archiwalnym. 

3. Zmian w Statucie dokonuje się uchwałą Rady. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa, w tym ustawa o systemie oświaty, ustawa prawo oświatowe oraz przepisy 

wydane na ich podstawie, a także inne przepisy prawa regulujące działalność szkół                          

i placówek publicznych. 

5. Statut Szkoły obowiązuje słuchaczy i nauczycieli. 

6. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

 

 

§ 46 

Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują od dnia  uchwalenia. 

 

 

 

       

 

  

 

  
  

 

  


