
 

 1 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXII/334/2000 r. 

                     RM w Zabrzu z dnia 19 czerwca 2000 r. 

 
STATUT 

CENTRUM   KSZTAŁCENIA   PRAKTYCZNEGO 
w  Zabrzu  ul.  3 Maja  95 

 

(tekst ujednolicony wydany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej CKPiU  
Nr 49/2017/2018 z dnia 14.05.2018 r. 

 

Rozdział 1 
NAZWA CENTRUM 

 
§ 1. 

 
1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, zwane dalej „centrum” jest 

publiczną placówką oświatową, realizującą zadania z zakresu praktycznej nauki 
zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, oraz 
prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa 
w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 
noszącą nazwę: 

 
Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Zabrzu ul. 3 Maja 95. 
 
2. Siedziba centrum mieści się w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 95. 

3. Organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. 

4. Centrum posiada na terenie Zabrza jedną filię: 

1) Filia nr 1 – zlokalizowana w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11; 

2) (skreślony) 

5. (skreślony)  

6. Nazwa centrum i filii jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 
używany skrót nazwy. 

 
§ 1a. 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną centrum, 
którą tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni centrum, 

2) (skreślony) 

3) (skreślony) 

4) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w centrum, 

5) nauczycielu – opiekunie klasy – rozumie się przez to nauczyciela centrum, 
któremu powierzono opiekę wychowawczą nad klasą, 
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6) młodocianym – rozumie się przez to osobę uczęszczającą do oddziału 
wielozawodowego branżowej szkoły I stopnia, zatrudnioną u pracodawcy 
w celu przygotowania zawodowego, 

7) szkole macierzystej – rozumie się przez to szkołę lub zespół szkół 
prowadzące kształcenie zawodowe, które na mocy dwustronnej umowy kierują 
do centrum uczniów i słuchaczy. 

 
Rozdział 2 

CELE I ZADANIA CENTRUM 
 

§ 2. 
 
1. Celem centrum jest przygotowanie praktyczne uczniów (słuchaczy), wynikające 

z programów nauczania dla danego zawodu. 

1a.Centrum podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej, podnoszącej jakość pracy i dążącej do rozwoju 
organizacyjnego placówki. Zapewnienia każdemu uczniowi (słuchaczowi) 
warunków niezbędnych do rozwoju osobistego.  

1b.Działania te dotyczą:  

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów 
i zadań statutowych, 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów (słuchaczy), 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

5) zarządzania centrum. 

2. Do zadań centrum należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania  
dla danego zawodu, w tym dla uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych, 

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy  
uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, 

3) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia 
umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

4) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych, w tym umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki, 

5) prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla 
młodocianych, 

6) kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego 
zawodu, 

7) opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno–dydaktycznych  
dla potrzeb prowadzonego kształcenia,  

8) przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego 
dostosowanej do potrzeb rynku pracy, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
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9) prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, po 
uzyskaniu określonego w odrębnych przepisach upoważnienia. 

3. Centrum pracuje w oparciu o szkolny program wychowawczo-profilaktyczny i 
procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Centrum może realizować inne zadania edukacyjne, zlecone przez szkoły i organ 
prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,  
a w szczególności:  

1) współpracować z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych 
w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego 
pracowników, w tym także osób niepełnosprawnych, zgodnie z potrzebami 
lokalnego rynku pracy, 

2) tworzyć warunki umożliwiające lokalnym społecznościom, w tym także osobom 
niepełnosprawnym, dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej poruszanie się  
po rynku pracy, 

3) aktywnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania lokalnego 
rynku pracy poprzez prowadzenie różnych form doradztwa zawodowego, 
również dla osób niepełnosprawnych. 

5. Bardzo ważne miejsce w planie pracy centrum zajmuje promowanie postaw 
aktywności i przedsiębiorczości, idei samozatrudnienia i wolontariatu, szczególnie 
wśród młodzieży – centrum posiada opracowany i zatwierdzony przez Radę 
pedagogiczną wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.  

6. Centrum może prowadzić kształcenie ustawiczne, z uwzględnieniem współpracy  
w zakresie zadań statutowych z placówką o zasięgu ogólnokrajowym oraz  
z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne. 

7. Zasady pobierania opłat za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach 
pozaszkolnych określa statut zespołu placówek Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu w § 12. 

8. Współdziałanie centrum z pracodawcami obejmuje w szczególności współpracę  
w zakresie: 

1) organizacji kształcenia ustawicznego pracowników, 

2) (skreślony) 

3) organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, 

4) promocji szerokopojętego kształcenia zawodowego na lokalnym rynku 
edukacyjnym i rynku pracy. 

9. Zasady współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej nauki 
zawodu określają stosowne umowy. 

 
 

Rozdział 3 
ORGANY CENTRUM 

 
§ 3. 

 
1. Organami centrum są : 

1) Dyrektor centrum, 
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2) Rada pedagogiczna.  

3) (skreślony) 

4) (skreślony) 

2. Organy centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych 
jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz centrum 
wykonuje zadania. 

3. Zasady współdziałania organów centrum oraz sposób rozwiązywania sporów 
między nimi określone są w § 10 statutu centrum. 
 

 
§ 4. 

 
1. Na czele centrum stoi dyrektor. Dyrektor centrum w szczególności: 

1) kieruje działalnością centrum i reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  
w centrum, a ponadto we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi 
stanowiska kierownicze:  

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki  
do doskonalenia jakości pracy centrum, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej centrum, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez 
diagnozę pracy centrum, planowanie działań rozwojowych w tym 
motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie 
działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, monitorowanie 
pracy centrum, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących, 

5) (skreślony) 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym centrum 
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie,  

7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę centrum, 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  
w organizacji praktyk pedagogicznych, 

10)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 
słuchaczom, młodocianym i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez centrum, 

11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych, 

12) stwarza warunki do działania w centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń  
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
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statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej centrum, 

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor centrum może, w drodze decyzji skreślić ucznia (słuchacza) z listy 
uczniów (słuchaczy) w przypadkach określonych w § 29 statutu centrum. 
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu 
opinii macierzystej szkoły ucznia (słuchacza). Przepis ten nie dotyczy ucznia 
objętego obowiązkiem nauki. 

3. 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. 

4. Dyrektor centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 
pedagogiczną i rodzicami. 

5. Dyrektor centrum w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody,  
w których kształci centrum, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady 
zatrudnienia oraz współdziałających szkół, co do zgodności z potrzebami rynku 
pracy. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora centrum zastępuje go wicedyrektor. 

 
§ 5. 

 
1. W centrum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem centrum  

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, 
wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w centrum  
oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący funkcje instruktorów zawodu,  
dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.  

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor centrum. 

5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez 
siebie komisjach. 

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 
uczniów, słuchaczy i młodocianych, 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
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4) w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co 
najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej  
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  
i porządku zebrania  zgodnie z regulaminem rady. 

9. Dyrektor centrum w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia radzie 
pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje  
o działalności centrum. 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy centrum,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów (słuchaczy), 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  
w centrum, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli centrum, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (słuchaczy), 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad centrum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
w celu doskonalenia pracy. 

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, 

2) projekt planu finansowego centrum, 

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

4) propozycje dyrektora centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) (skreślony)  

12. Dyrektor centrum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 10 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego centrum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

 
13. Rada pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych centrum, 

a także:  

1) przygotowuje i uchwala statut centrum oraz jego zmiany, 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego dochodów 
własnych centrum, 
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3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
centrum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności centrum, jego 
dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w centrum. Wnioski te mają 
dla organu charakter wiążący,  

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i występuje  
z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego, w szczególności  
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 
nadobowiązkowych, 

5) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego  
o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie 
nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w centrum. 

14. W przypadkach określonych w ust. 13 pkt 5) organ prowadzący albo dyrektor są 
zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 
otrzymania uchwały rady pedagogicznej.. 

15. (skreślony)  

16. .Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej 1/2 jej członków. 

17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 
pedagogicznej są protokołowane. 

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 
rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów (słuchaczy) lub 
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników centrum. 

19. Rady pedagogiczne szkół i placówek macierzystych uczniów, mogą 
porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

 

§ 6. 

(skreślony) 
 

§ 7. 
(skreślony) 

 
§ 8. 

(skreślony) 
 

§ 9. 
 

1. W centrum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
centrum. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których 
mowa w ust. 1 wyraża dyrektor centrum po uprzednim uzgodnieniu warunków  
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 
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§ 10. 

 
1. Organy centrum współdziałają ze sobą w sprawach związanych z działalnością 

statutową centrum, zgodnie ze swoimi kompetencjami. 

2. W przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi organami centrum 
dyrektor centrum zobowiązany jest powołać doraźną komisję rozjemczą, w skład 
której wchodzić będą w równej liczbie przedstawiciele zainteresowanych stron. 
Powołanie komisji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji  
o powstaniu sporu. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 2 zobowiązana jest rozpatrzyć przedmiot sporu  
w terminie 10 dni. Komisja dążyć będzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu. 
Z prac komisji sporządzany jest protokół. 

4. W razie nie osiągnięcia kompromisu komisja zobowiązana jest do sporządzenia 
protokołu rozbieżności i przedłożenia go dyrektorowi centrum, radzie 
pedagogicznej oraz stronom konfliktu. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia 
konfliktu podejmuje dyrektor centrum. 

5. Od decyzji dyrektora centrum przysługuje stronom możliwość odwołania się  
do organu wskazanego w tej decyzji w terminie 14 dni. 

6. Decyzja organu, o którym mowa w ust. 5 jest ostateczna. 

 
Rozdział 4 

ORGANIZACJA CENTRUM 
 

§ 11. 
 
1. Centrum jest jednostką budżetową.  

2. Działalność produkcyjna i usługowa realizowana w ramach zajęć praktycznych,  
o których mowa w § 2 ust.2 pkt 1) oraz organizowane przez centrum kursowe 
formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia mogą być prowadzone  
i finansowane w formie gospodarki pozabudżetowej centrum, na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

3. W skład centrum wchodzą jednostki organizacyjne, które dzielą się: 

1) pod względem lokalizacji na: 

a) nieruchomość położoną w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95. 

b) (skreślony) 

c) (skreślony) 

2) pod względem organizacyjnym na:  

a) siedzibę główną centrum, stanowiącą zespół pomieszczeń dydaktycznych 
(pracowni, laboratorium, warsztatów) i pomieszczeń administracyjno – 
gospodarczych, zlokalizowaną w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, 

b) Zespół Pracowni Technicznych, stanowiący zespół pomieszczeń 
dydaktycznych (pracowni, laboratorium, warsztatów) i pomieszczeń 
administracyjno – gospodarczych, zlokalizowany w Zabrzu  
przy ul. 3 Maja 95, 

c) (skreślony) 
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d) Filię nr 1, stanowiącą zespół pomieszczeń dydaktycznych (pracowni, 
laboratorium, warsztatów) i pomieszczeń administracyjno – 
gospodarczych, zlokalizowaną w użyczonym obiekcie w Zabrzu  
przy ul. Zwrotniczej 11, 

e) inne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 6, 

f) Zespół Pracowni - Hala Nowych Technologii, stanowiący zespół 
pomieszczeń dydaktycznych (pracowni, laboratorium, warsztatów)  
i pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, zlokalizowany w Zabrzu  
przy ul. 3 Maja 95, 

g) Zespół Pracowni Usługowych, stanowiący zespół pomieszczeń 
dydaktycznych (pracowni, laboratorium, warsztatów) i pomieszczeń 
administracyjno – gospodarczych, zlokalizowany w użyczonym obiekcie  
w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93. 

4.  (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. W razie zaistnienia takiej potrzeby, za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza 
się możliwość tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych jednostek 
organizacyjnych centrum, których zadania i sposób funkcjonowania określą 
odrębne regulaminy. 

7. W razie zaistnienia takiej potrzeby, za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza 
się możliwość czasowego użytkowania przez centrum wybranych pracowni 
znajdujących się w innych szkołach lub placówkach oświatowo  
– wychowawczych. Zasady i czas ich użytkowania określi każdorazowo 
dwustronna umowa. 

8. Podstawową dydaktyczną jednostką organizacyjną centrum jest pracownia 
(laboratorium, warsztat). Podstawową formą pracy dydaktycznej w centrum są 
zajęcia praktyczne prowadzone w systemie pracowniano – laboratoryjnym  
lub w warsztatowo – produkcyjnym. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć 
praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizujących określony 
program nauczania. 

9. Pracownią (laboratorium, warsztatem) kieruje i odpowiada za jej działalność 
nauczyciel. 

10. W razie potrzeby, uzasadnionej względami organizacyjnymi, dopuszcza się 
łączenie pracowni (laboratoriów, warsztatów) w zespoły. Zespołem pracowni 
(laboratoriów, warsztatów) kieruje i odpowiada za jego działalność kierownik 
zespołu pracowni (laboratoriów, warsztatów). 

 
§ 12. 

 
1. Praktyczna nauka zawodu w centrum jest organizowana w formie zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych. 

2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów (słuchaczy) w celu opanowania 
przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym 
zawodzie. 

3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów (słuchaczy) w celu zastosowania  
i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy. 
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4. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego,  
w tym również w czasie ferii letnich. 

5. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich 
odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-
wychowawczych dla uczniów (słuchaczy) odbywających te praktyki. 

6. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywanych 
przez uczniów (słuchaczy) na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych 
oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego 
zawodu.  

7. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 
16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 
przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu  
dla uczniów (słuchaczy) w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do  
12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, 
określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru 
godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców,  
gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej 
organizacji. 

9. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym,  
z tym, że w przypadku uczniów poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

10. Praktyczna nauka zawodu uczniów (słuchaczy) jest prowadzona indywidualnie 
lub w grupach. Liczba uczniów (słuchaczy) w grupie powinna umożliwiać 
realizację podstawy programowej oraz przyjętego programu nauczania dla 
danego zawodu. 

11. Liczbę uczniów (słuchaczy) w grupie określa każdorazowo w danym roku 
szkolnym, w arkuszu organizacyjnym dyrektor centrum, uwzględniając: 

1) specyfikę nauczanego zawodu, 

2) przepisy i zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, 

3) przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, 

4) warunki lokalowo – techniczne, 

5) instrukcje szczegółowe bezpiecznego prowadzenia zajęć w pracowniach  
(laboratoriach, warsztatach), 

6) potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. 

7) wymagania wynikające z podstawy programowej lub przyjętego programu 
nauczania, 

8) przepisy dotyczące kształcenia specjalnego, 

9) liczbę skierowanych przez szkołę uczniów. 

12. Skierowanie uczniów (słuchaczy) do centrum w celu odbycia praktycznej nauki 
zawodu odbywa się na podstawie zawartej dwustronnej umowy. 

13. Umowa o zajęcia praktyczne lub o praktykę zawodową zawiera: 

1) nazwy i adresy stron umowy, 

2) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, 

3) zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu, 
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4) dołączony program nauczania dla danego zawodu, 

5) listę uczniów (słuchaczy) zawierającą imiona i nazwiska skierowanych do 
odbywania praktycznej nauki zawodu z podziałem na grupy, 

6) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa)  
i jej zakres, 

7) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu, 

8) prawa i obowiązki stron umowy, 

9) sposób ponoszenia przez strony kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, 

10) dodatkowe ustalenia stron. 

14. Do zadań szkoły kierującej uczniów (słuchaczy) na praktyczną naukę zawodu  
w szczególności należy: 

1) nadzorowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu, 

2) współpraca z centrum w sprawach związanych z praktyczną nauką zawodu, 

3) zapewnienie ubezpieczenia uczniów (słuchaczy) od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, 

4) przygotowanie kalkulacji ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji 
praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący 
środków finansowych. 

15. Do zadań centrum przyjmującego uczniów (słuchaczy) na praktyczną naukę 
zawodu w szczególności należy: 

1) zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu, 
w tym: 

a) stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, 
narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków 
higieny osobistej, przysługujących na danym stanowisku pracownikom 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) pomieszczeń do przechowywania odzieży i obuwia roboczego  
oraz środków ochrony indywidualnej, 

d) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń 
socjalno – bytowych. 

2) wyznaczenie odpowiednio nauczycieli lub opiekunów praktyk zawodowych, 

3) zapoznanie uczniów (słuchaczy) z organizacją pracy, regulaminem pracy,  
w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy  
oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu, 

5) sporządzanie, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, 
dokumentacji powypadkowej, 

6) powiadamianie macierzystej szkoły o naruszaniu przez ucznia (słuchacza) 
regulaminu pracy i nauki, 

7) współpraca ze szkołą macierzystą lub pracodawcą. 

16.  Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. 
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§ 13. 

 
1. Szczegółową organizację biblioteki centrum i zadania nauczyciela bibliotekarza 

określa statut Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  w Zabrzu,  
§ 13. 

2. Warunki korzystania z biblioteki zawarte są w jej Regulaminie.  

 

§ 14. 
 
1. Zawartość arkusza organizacji placówki i tryb jego zatwierdzania określa  §14 ust. 

1-4 statutu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. 

2. (skreślony)   

3. (skreślony)   

4. (skreślony)   

5. Decyzję w sprawie wyznaczenia miejsca odbywania zajęć edukacyjnych 
podejmuje dyrektor centrum. W sytuacjach usprawiedliwionych względami 
organizacyjnymi lub brakiem możliwości realizacji części programu nauczania, 
dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych poza obiektami 
użytkowanymi przez centrum, w szczególności w zakładach pracy, z którymi 
centrum zawarło odpowiednie umowy. 

 
§ 15. 

 
1. Zajęcia praktyczne w centrum odbywają się w dni robocze w godzinach pomiędzy  

7.oo – 20.oo. Czas zajęć poszczególnych grup określa się, biorąc pod uwagę 
określoną planem nauczania liczbę godzin zajęć dydaktycznych i możliwości 
organizacyjne wykorzystania poszczególnych pracowni.  

2. W czasie zajęć edukacyjnych przysługuje uczniom (słuchaczom) jedna duża 
przerwa trwająca 25 minut. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy lub semestralny czas zajęć ustalony 
w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

Rozdział 5 
UCZNIOWIE (SŁUCHACZE), NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM 

 
§ 16. 

 
1. Centrum zatrudnia: 

1) w kształceniu uczniów (słuchaczy): nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i pedagogicznych, 

2) w doskonaleniu zawodowym osób dorosłych: nauczycieli oraz wykładowców 
(osoby o uznanych, a jeżeli odrębne przepisy prawa tak stanowią - 
wymaganych kwalifikacjach zawodowych), 
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3) w bibliotece: nauczycieli bibliotekarzy o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i pedagogicznych, 

4) w pomocy psychologiczno – pedagogicznej: pedagogów szkolnych, 
doradców zawodowych o odpowiednich kwalifikacjach, o ile zaistnieje taka 
potrzeba- psychologów szkolnych lub innych specjalistów, 

5) pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  
w ust.1 określają odrębne przepisy. 

3. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela,  
a w szczególności wydane na jej podstawie przez dyrektora centrum ramowe 
zakresy obowiązków nauczyciela i nauczyciela – opiekuna klasy. 

4. Obowiązki i zadania innych pracowników nie będących nauczycielami określają 
ramowe zakresy czynności ustalone przez dyrektora centrum. 

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
korzysta z ochrony przewidzianej jak dla funkcjonariuszy publicznych na 
zasadach określonych w Kodeksie karnym. 

 

§ 17. 
 

1. Nauczyciel centrum w szczególności: 

1) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami centrum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
i słuchaczom w czasie zajęć organizowanych przez centrum, 

2) stale wzbogaca swój warsztat pracy, zobowiązany jest do doskonalenia 
umiejętności dydaktycznych i merytorycznych, 

3) wspólnie z nauczycielami pokrewnych zawodów tworzy zespół branżowy 
komisji przedmiotów zawodowych rady pedagogicznej. Pracą komisji 
przedmiotów zawodowych kieruje powołany przez dyrektora centrum 
przewodniczący komisji, zaś pracą zespołu branżowego powołany przez 
dyrektora centrum przewodniczący zespołu. 

4) ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, rodzicami 
(opiekunami prawnymi) oraz ze szkołą macierzystą ucznia (słuchacza), 
w szczególności z wychowawcą klasy, w zakresie spraw związanych 
z nauczaniem i wychowaniem, 

5) na bieżąco prowadzi dokumentację pedagogiczną. Szczegółowy sposób 
prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określają obowiązujące przepisy 
oraz umowa zawarta pomiędzy centrum a macierzystą szkołą ucznia 
(słuchacza), 

6) wspiera każdego ucznia i słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju 
z uwzględnieniem jego dobra i poszanowania jego godności osobistej, 

7) w swojej działalności dydaktycznej uwzględnia metody pracy z uczniem 
zdolnym oraz z uczniem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, 

8) kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka, 
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9) dba o kształtowanie u uczniów i słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich 
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 
ras i światopoglądów. 

10) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 
sposobów ich zaspokojenia,  

11) rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym szczególnie 
uzdolnionych i planuje wsparcia związane z rozwijaniem zainteresowań  
i uzdolnień uczniów, 

12) w przypadku stwierdzenia, ze uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
informuje o tym niezwłocznie dyrektora centrum, który organizuje pomoc,  

13) dyrektor ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno  
– pedagogicznej, określa formy i sposoby oraz czas realizacji pomocy  
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,  
a realizuje nauczyciel zgodnie z kompetencjami, 

14) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, 

15) nauczyciele uczący uczniów z niepełnosprawnościami (mający orzeczenie 
o nauczaniu specjalnym), automatycznie wchodzą w skład Zespołu ds. 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełno 
sprawnościami, który działa w szkole macierzystej ucznia.  

 
§ 18. 

 
1. Dyrektor centrum powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie.  

2. Nauczyciel – opiekun klasy jest świadomym uczestnikiem procesu dydaktyczno  
– wychowawczego, najbliższym opiekunem ucznia (słuchacza) w centrum.  
Jest zobowiązany znać i skutecznie stosować zapisy szkolnego programu 
wychowawczo-profilaktycznego i procedury pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

3. Nauczyciel – opiekun klasy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 
i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, zasad dyscypliny pracy oraz zarządzeń 
dyrektora centrum. Odpowiada również za wdrażanie powierzonych jego opiece 
uczniów (słuchaczy) do ich przestrzegania. 

4. Nauczyciel – opiekun klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, 
zgodnie z odrębnymi przepisami i zarządzeniami. 

4 a.Nauczyciel – opiekun klasy ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić co 
najmniej trzy zebrania z rodzicami w trakcie roku szkolnego. 

5. O ile odrębne przepisy tak stanowią – nauczycielowi opiekunowi klasy  
w centrum przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej w tych 
przepisach. 

6. Dyrektor centrum może zmienić nauczyciela przedmiotu lub opiekuna klasy  
na pisemny wniosek uczniów (słuchaczy) lub ich rodziców (opiekunów 
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prawnych), po wnikliwym zbadaniu przez powołaną przez niego komisję 
zasadności wysuniętych zarzutów. 

 
§ 18a. 

 
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) oraz 
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

2) (skreślony)  

3) skreślony)  

4) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji 
życiowej, 

5) skreślony)  

6) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 
(słuchaczom) realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

7) skreślony)  

8) udzielanie pomocy opiekunom klas i nauczycielom centrum w rozwiązywaniu 
trudności wychowawczych, 

9) skreślony)  

10) udzielanie rodzicom uczniów porad w zakresie rozwiązywania przez nich 
trudności wychowawczych, 

11) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego. 

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

13) (skreślony), 

14) współpraca z pedagogami szkolnymi szkół, których uczniowie uczestniczą  
w zajęciach centrum, 

15) współpraca z innymi szkołami, placówkami i instytucjami, zainteresowanymi 
problemami szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

16) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

17) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednich  
do rozpoznanych potrzeb, 

18) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  
w sytuacjach kryzysowych, 

19) wspieranie nauczycieli i wychowawców, grup wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

20) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 
§ 18b. 

 
1. Do zadań nauczyciela – doradcy zawodowego, w szczególności należy: 
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1) realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego m.in. 
przez: 

a) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania 
uczniów (słuchaczy) w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, indywidualnych 
zainteresowań i uzdolnień, 

b) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów 
(słuchaczy) na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc  
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  

c) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

d) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów (słuchaczy) do świadomego 
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

e) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 
centrum,  

f) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

g) wskazywanie uczniom (słuchaczom) dodatkowych źródeł informacji  
o regionalnym, krajowym, europejskim i światowym rynku pracy, 

h) wskazywanie uczniom (słuchaczom) trendów rozwojowych rynku 
edukacyjnego i rynku pracy, 

i) prowadzenie poradnictwa indywidualnego, 

j) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

2) współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie doradztwa edukacyjno - 
zawodowego, problematyki rynku pracy i przedsiębiorczości przy organizacji 
spotkań, konferencji oraz innych imprez. 

 
§ 19. 

 
1. W centrum, na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego, mogą być 

utworzone następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor, 

2) kierownik filii, 

3) zastępca kierownika filii,  

4) (skreślony),  

5) kierownik pracowni (zespołu pracowni), 

6) główny księgowy, 

7) zastępca dyrektora, 

8) sekretarz szkoły. 
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Rozdział 6 
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

 
§ 20. 

 
1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów (słuchaczy) centrum odbywa się na zasadach 

określonych dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawierają przyjęte przez radę 
pedagogiczną centrum i zatwierdzone do stosowania warunki i sposób oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia (słuchacza) - ocenianie wewnątrzszkolne 
osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia (słuchacza) 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, 
wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku 
dodatkowych zajęć edukacyjnych i formułowaniu oceny,  

2) zachowanie ucznia – ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega 
na rozpoznawaniu przez nauczyciela - opiekuna klasy, nauczycieli i uczniów 
danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne (bieżące) ma na celu: 

1) informowanie ucznia (słuchacza) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 
oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi (słuchaczowi) pomocy w samodzielnym planowaniu 
swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia (słuchacza) do dalszych postępów w nauce  
i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej, 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji co 
zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
oraz informowanie o nich uczniów (słuchaczy) i rodziców uczniów (prawnych 
opiekunów),  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie i ustalanie: 
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a) śródrocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) śródrocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 21 ust. 12 
i ust. 17, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie: 

a) rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 21 ust. 12 
i ust. 17, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

6. Nauczyciele centrum, na początku każdego roku szkolnego, w ramach zespołów 
branżowych komisji przedmiotów zawodowych, zobowiązani są do opracowania 
w formie pisemnej wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania oraz określenia sposobów sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów (słuchaczy). Opracowane dokumenty winny zostać 
złożone u dyrektora centrum. 

7. Nauczyciele centrum mają obowiązek poinformować uczniów (słuchaczy) –  
na zajęciach w ramach szkolenia wstępnego, a rodziców uczniów (prawnych 
opiekunów) – na pierwszym zebraniu o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (słuchaczy), 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Nauczyciele - opiekunowie klas na początku każdego roku szkolnego mają 
obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania na zajęciach 
edukacyjnych odbywanych w centrum oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, a także o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania. 

9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia (słuchacza), jak i rodziców ucznia (jego 
prawnych opiekunów). 

10. Na wniosek ucznia (słuchacza) lub rodziców ucznia (jego prawnych opiekunów) 
nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

11. Na wniosek ucznia (słuchacza) lub rodziców ucznia (jego prawnych opiekunów), 
sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) 
lub rodzicom ucznia (jego prawnym opiekunom).  
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12. Ogranicza się liczbę pisemnych prac kontrolnych lub długotrwałych sprawdzianów 
umiejętności praktycznych do jednego w ciągu całego tygodnia. 

13. (skreślony) 

14. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 
w ust. 7 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 
albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz  
w ośrodkach, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań 
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –  
na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1– 3, który objęty 
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń 
zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia  
na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2. 

15. (skreślony)  
 

§21. 
 
1. Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej i rocznej. Zasady klasyfikacji śródrocznej: 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej 
w ust. 12 i ust. 17 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych 
oraz śródrocznej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 8, 

2) klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie zapisu 
o którym mowa w § 20 ust. 14 pkt 1 i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 5a, 
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3) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 
szkolnego, w końcowym okresie pierwszego semestru. Szczegółowy termin 
(terminy) klasyfikacji śródrocznej uzgadniane są z dyrekcjami szkół, których 
uczniowie odbywają zajęcia edukacyjne w centrum. 

3. (skreślony) 

4. Zasady klasyfikacji rocznej (semestralnej): 

1) klasyfikowanie roczne (semestralne) polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia (słuchacza) z zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny zachowania na zajęciach edukacyjnych w centrum, według skali, 
o której mowa w ust. 12. i ust. 17, z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) (skreślony) 

3) klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie zapisu, 
o którym mowa w § 20 ust. 14 pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 5a. 

5. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. W szkołach policealnych 
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 12 
ustala się po każdym semestrze. 

5a. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, jak również śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym są ocenami opisowymi. 

6. W terminie 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciel - opiekun klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
poprzez wykaz przekazany szkole macierzystej oraz na zebraniach rodziców.  

6a. W szkole policealnej w terminie 30 dni przed semestralnym klasyfikacyjnym 
zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, informują słuchacza o przewidywanych dla niego semestralnych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych poprzez wykaz przekazany 
szkole macierzystej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
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7. Ustala się następującą procedurę powiadamiania uczniów, rodziców (prawnych 
opiekunów) i dyrekcji macierzystych szkół uczniów o ocenach bieżących, 
frekwencji na zajęciach i o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: 

1) nauczyciele – opiekunowie klas zobowiązani są do sporządzenia w terminie 
do  5 dni następnego miesiąca, wykazu ocen cząstkowych oraz zestawienia 
frekwencji za dany miesiąc, przekazanego szkole macierzystej w formie 
papierowej lub elektronicznej, 

2) (skreślony)  

3) (skreślony)  

4) (skreślony)  

5) zatwierdzone przez radę pedagogiczną centrum klasyfikacyjne oceny 
śródroczne, oceny roczne (semestralne) i oceny zachowania, przekazywane 
są do macierzystej szkoły ucznia przed planowanym terminem ich konferencji 
klasyfikacyjnej, 

6) podstawowym sposobem komunikowania się nauczyciela z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) są zebrania rodziców, informujące ich o postępach 
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia, organizowane w następujących terminach: na początku 
roku szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej oraz 30 dni przed klasyfikacją 
roczną,  

7) (skreślony)  

8) w uzasadnionych przypadkach możliwe są indywidualne spotkania rodziców 
(prawnych opiekunów) z nauczycielami centrum poza wyznaczonymi dniami 
zebrań rodziców. 

8. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustala nauczyciel – opiekun klasy w porozumieniu z nauczycielami 
prowadzącymi poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tej klasie, 
z zastrzeżeniem ust.11. 

9. (skreślony) 

10. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 
edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  
(na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

11. W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, według 
zasad określonych odrębnymi przepisami, śródroczną i roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala 
wicedyrektor centrum, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia 
praktyczne lub praktyki zawodowe. 

12. Przyjmuje się następującą skalę i kryteria ustalania ocen bieżących, śródrocznych 
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14: 

1) skala ocen: 

a) stopień celujący  -  6 

b) stopień bardzo dobry -  5 

c) stopień dobry  -  4 
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d) stopień dostateczny  -  3 

e) stopień dopuszczający -  2 

f) stopień niedostateczny -  1 

1a) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach  
o których mowa w pkt. 1, ppkt a-e, 

1b)  negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena o której mowa w pkt  1, ppkt. f, 

2) skala przeliczania progów % wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: 

a) co najmniej 90% z poziomu podstawowego i co najmniej 90%  
z poziomu ponadpodstawowego   -  6 

b) co najmniej 80% z poziomu podstawowego i 50% - 89% z poziomu 
ponadpodstawowego    -  5 

c) co najmniej 50% z poziomu podstawowego i 30% - 49% z poziomu 
ponadpodstawowego    -  4 

d) co najmniej 50% z poziomu podstawowego -  3 

e) 30% - 49% z poziomu podstawowego  -  2 

f) mniej niż 30% z poziomu podstawowego  -  1 

3) kryteria ustalania poszczególnych ocen: 

a) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy jego wiedza  
i umiejętności: 

 wykraczają poza program nauczania, 

 stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia (słuchacza), 

 wynikają z jego indywidualnych zainteresowań i zapewniają 
pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych, 

b) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę bardzo dobrą wtedy, gdy w zakresie 
wiedzy i umiejętności: 

 w pełni opanował treści programu nauczania, 

 wykonuje czynności trudne, twórcze i złożone, 

 korzysta z różnych źródeł i transferu wiedzy, 

 rozwiązuje problemy występujące w procesie zdobywania wiedzy 
i umiejętności, 

c) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę dobrą wtedy, gdy w zakresie wiedzy  
i umiejętności: 

 wykonuje czynności bardziej złożone i mniej przystępne niż 
podstawowe, ale istotne w strukturze przedmiotu, 

 wykonuje czynności w zakresie mogącym przekraczać treści 
zawarte w podstawie programowej, 

 stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, wspierając tematy 
będące istotą programu danej klasy, 

d) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę dostateczną wtedy, gdy opanował 
wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 
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e) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy, gdy opanował 
wiedzę i umiejętności niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
potrzebne w życiu, 

f) uczeń (słuchacz) otrzymuje ocenę niedostateczną wtedy, gdy nie 
opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w uczeniu się danego 
przedmiotu, potrzebnych w życiu. 

13. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie: 

1) ocen połówkowych (ze znakiem „+”, „–”); 

2) zapisu np. oznaczającego nieprzygotowanie ucznia (słuchacza) do zajęć; 

3) zapisu w formie „” oznaczającego nieobecność ucznia (słuchacza)  
na określonej formie podsumowania osiągnięć edukacyjnych. 

14. (skreślony) 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych nie mają wpływu  
na śródroczną i roczną ocenę zachowania. 

16. Ocena zachowania na zajęciach edukacyjnych w centrum ma charakter wyłącznie 
informacyjny (charakter oceny cząstkowej) dla macierzystej szkoły ucznia  
i powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia na zajęciach edukacyjnych  
w centrum, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje centrum, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

17.  Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre, 

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie, 

6) naganne z zastrzeżeniem ust.18a. 

18.  (skreślony) 

18a. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

19. Śródroczna i roczna ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne  
z zajęć edukacyjnych. 
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19a. Śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

20. Ocenę zachowania ucznia na zajęciach edukacyjnych w centrum ustala 
nauczyciel – opiekun klasy, uwzględniając: 

1) samoocenę ucznia, 

2) opinie kolegów z klasy lub innych uczniów centrum, 

3) opinie nauczycieli i innych pracowników centrum, 

4) uwagi odnotowane w dzienniku zajęć, 

5) frekwencję ucznia na zajęciach. 

21. Ocenę zachowania ustala na podstawie poniżej wymienionych kryteriów: 

1) kryteria podstawowe: 

a) okazywanie szacunku pracownikom centrum i innym osobom, 

b) prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (frekwencja  
na zajęciach, punktualność), 

c) dbałość o porządek, poszanowanie mienia, 

d) znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, przestrzeganie 
obowiązujących regulaminów i instrukcji, 

e) uczciwość i właściwe reagowanie na zło, 

f) poszanowanie godności własnej i innych, 

g) dbałość o kulturę słowa, troska o higienę osobistą i estetykę wyglądu 
zewnętrznego, 

h) dbałość o honor i tradycje centrum. 

2) kryteria podwyższające: 

a) dobrowolny i systematyczny udział w pracach organizacji i zespołów 
uczniowskich, 

b) udział w konkursach i olimpiadach, 

c) pomoc koleżeńska, 

d) pomoc osobom starszym i chorym, 

e) dobrowolny udział w pracach na rzecz modernizacji bazy techno 
dydaktycznej centrum, 

3) kryteria obniżające: 

a) wagarowanie, kradzież cudzej własności, 

b) okłamywanie nauczycieli, 

c) wulgarność wysławiania się, 

d) bójki w centrum i poza centrum, 

e) umyślne niszczenie cudzej własności, 

f) picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających. 

22. Ustala się następujące zasady wystawiania oceny zachowania: 

1) wzorowe – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria podstawowe  
oraz co najmniej dwa z kryteriów podwyższających, 
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2) bardzo dobre - otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria podstawowe  
oraz co najmniej jedno z kryteriów podwyższających, 

3) dobre – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria podstawowe, 

4) poprawne – otrzymuje uczeń, nie spełniający wszystkich kryteriów 
podstawowych, 

5) nieodpowiednie – otrzymuje uczeń nie spełniający wszystkich kryteriów 
podstawowych oraz spełniający co najmniej jedno kryterium obniżające. 

6) naganne - otrzymuje uczeń nie spełniający wszystkich kryteriów 
podstawowych oraz spełniający co najmniej dwa kryteria obniżające. 

23.  Uczniowi, o którym mowa w § 22. ust. 3 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny  
nie ustala się oceny zachowania. 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki  
w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), centrum 
umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

25. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć przewidzianych 
szkolnym planem nauczania, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej  
lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

26. Dyrektor dla zawodu, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach 
przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć 
ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

27. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym  
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,  
a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę 
wydania uprawnienia. 

 
§ 22. 

 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
 
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 
nauki, 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny: 

1) składa się z części pisemnej i części ustnej, 

2) egzamin z zajęć praktycznych lub laboratoryjnych ma formę zadania 
praktycznego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin 
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egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor centrum, po uzgodnieniu  
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora centrum. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 
przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 
przewodniczący komisji oraz nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3, pkt 2 przeprowadza 
komisja powołana przez dyrektora centrum, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  
który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego  
lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora centrum – jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

8a. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, oraz 
jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do 
egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający  
      w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej 
egzamin, 

3) termin egzaminu,  

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez niego 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego  
z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, centrum 
organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
praktycznych. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem ust.12 i ust.14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
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11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
negatywna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  
z zastrzeżeniem ust. 14. 

12. Ustalona przez nauczyciela – opiekuna klasy roczna ocena zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 14. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  
do dyrektora centrum, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
być zgłoszone w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor centrum 
powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
składający się z części pisemnej i ustnej w formie zajęć praktycznych, oraz 
ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę zachowania  
w drodze głosowania zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

15. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, przeprowadza się nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 15. Termin 
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

16. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 

a) dyrektor centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora centrum – 
jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

a) dyrektor centrum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel – opiekun klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  
w danej klasie, 

d) pedagog, jeśli jest zatrudniony w placówce, 

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w placówce, 

f) (skreślony) 

g) (skreślony) 



 

 28 

17. Nauczyciel, o którym mowa ust. 17 pkt 1 ppkt b, może być zwolniony z udziału  
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole/placówce następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły/placówki. 

18. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  
z zastrzeżeniem § 23 ust. 1. 

19. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Do protokołu, o którym mowa w ust. 20 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia,  
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację  
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. 

21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  
o którym mowa w ust. 15 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić  
do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora centrum. 

22. Zapisy ust. 14 do ust. 22 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni  
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 23. 
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1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał negatywną 
ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor centrum w ostatnim 
tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 
kończą się w styczniu – w ostatnim tygodniu ferii zimowych, nie później jednak 
niż do końca lutego. 

5. (skreślony) 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora centrum.  
W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora centrum – jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału  
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor centrum powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole (placówce) 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły (placówki). 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia. 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8a. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  
odpowiedziach ucznia oraz wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora centrum, nie później niż 
do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  
i powtarza klasę (semestr). 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
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wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem 
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo 
wyższym). 

 
§ 23a.  

 
1. Uczeń, w terminie do dwóch dni od ogłoszenia – w sposób, o którym mowa  

w § 21 ust. 7 pkt. 3 i 6 – przewidywanych rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może 
wystąpić do dyrektora centrum albo upoważnionej przez niego osoby, 
z pisemnym wnioskiem o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, jeżeli: 

1) do dnia złożenia podania opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych najwyżej 
25% zajęć edukacyjnych, 

2) (skreślony), 

3) uzyskał na wniosku poparcie wychowawcy ze szkoły macierzystej oraz 
rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku ucznia niepełnoletniego. 

2. Dyrektor centrum albo upoważniona przez niego osoba rozpatruje podanie ucznia 
w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku pozytywnej decyzji wyznacza 
termin i miejsce wykonania zadania, o którym mowa w ust. 3, jednak nie później 
niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
Umotywowana, pisemna, negatywna decyzja dyrektora jest ostateczna. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w celu uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

1) składa się z części pisemnej i części ustnej, 

2) w kształceniu praktycznym ma formę zadania praktycznego. 

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w celu uzyskania wyższej  
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora centrum, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. W czasie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w celu uzyskania wyższej niż  
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, wychowawca ucznia ze 
szkoły macierzystej oraz wskazany przez ucznia przedstawiciel klasowego 
samorządu uczniowskiego. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w celu uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej sporządza się protokół 
zgodnie z zapisem w § 22 ust. 20 pkt.1.  

6a. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia oraz wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ustalona w tym trybie ocena nie może być niższa od uzyskanej wcześniej oceny. 

7a. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
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§ 23b. 
 
1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio zapisy:  § 20 ust. 1 – 2, 

ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 5 pkt 1, 3a, 4, 5a, 6 – 7, ust. 6 – 7, ust. 9 – 12, ust. 14, § 
21 ust. 1, ust. 5, ust. 6, ust. 7 pkt 1– 5, ust.8, ust. 10 –13, ust. 24 – 25, § 22 ust. 1 
– 2, ust. 4 – 6, ust. 9 – 12,14, ust. 15 pkt 1, ust. 16, ust. 17 pkt 1, ust. 18 – 19, ust. 
20 pkt 1, ust. 21 – 23, § 23 ust. 1 - 3, ust. 7– 10, § 23 a. 

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

3. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane 
wg zasad wso określonych w statucie Szkoły Policealnej nr 9 dla Dorosłych 
w Zabrzu w rozdz. 10. 

4. W szkole dla dorosłych słuchacz jest klasyfikowany po każdym semestrze. 

 

§ 23c. 
 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, zwane dalej "egzaminami 
zawodowymi" są regulowane odrębnymi przepisami. 
 
 

Rozdział 7 
NAGRODY,  KARY ORAZ  TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY 

 
§ 24. 

 
1. Każdy uczeń (słuchacz) może być nagrodzony, a w szczególności za : 

1) osiągnięcia w nauce i pracy, 

2) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, branżowych konkursach 
zawodowych, 

3) aktywne zaangażowanie w życie centrum. 

2. Do udzielenia nagród uprawnieni są: 

1) dyrektor centrum, 

2) rada pedagogiczna, 

3) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej centrum, 

4) nauczyciel – opiekun klasy. 

3. Rodzaje nagród: 

1) pochwała nauczyciela – opiekuna klasy, 

2) pochwała kierownika właściwej jednostki organizacyjnej centrum, 

3) pochwała dyrektora centrum wobec całej społeczności, 

4) dyplom uznania, 

5) nagroda rzeczowa, 

6) wnioskowanie do macierzystej szkoły ucznia o odnotowanie osiągnięć  
na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen. 
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§ 25. 
 
1. Wobec każdego ucznia (słuchacza) może być zastosowana kara porządkowa. 

 

2. Karę mogą wymierzyć : 

1) dyrektor centrum wobec każdego ucznia (słuchacza), 

2) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej centrum wobec ucznia 
(słuchacza) odbywającego zajęcia w tej jednostce, 

3) nauczyciel – opiekun klasy, wobec swojego wychowanka, 

4) rada pedagogiczna wobec każdego ucznia, 

5) każdy nauczyciel wobec każdego ucznia (słuchacza) – dotyczy tylko kary 
upomnienia. 

3. Rodzaje kar: 

1) upomnienie – stosują: nauczyciele, nauczyciele – opiekunowie klasy, 
kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych, dyrektor, 

2) nagana – stosują: nauczyciele – opiekunowie klasy, kierownicy właściwych 
jednostek organizacyjnych, rada pedagogiczna, dyrektor, 

3) nagana i skreślenie z listy uczniów – stosują: dyrektor na mocy uchwały rady 
pedagogicznej. 

3a. Zastosowanie wobec ucznia kary porządkowej, może być wymierzone za 
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w § 27 ust.1 pkt: 1, 2, 4, 5, 7 i 9. 

4. Wymierzona kara powinna być współmierna do winy. 

5. Kary upomnienia i nagany mogą być uznane za niebyłe, jeżeli jednocześnie: 

1) ustały przyczyny wymierzenia kary, 

2) uczeń (słuchacz) w zgodnej opinii uczniów, nauczyciela – opiekuna klasy  
i rady pedagogicznej naprawił wyrządzone szkody. 

6. Uczeń (słuchacz) może zostać skreślony z listy uczniów (słuchaczy) przez 
dyrektora centrum na mocy uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
macierzystej szkoły, w przypadku wyczerpania kar porządkowych odpowiednich 
do stopnia przewinienia. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć 
uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia lub słuchacza z listy 
uczniów (słuchaczy) określa § 29. 

 
7. Przewiduje się następujący tryb odwołania od wymierzonej uczniowi 

(słuchaczowi) kary: 

1) uczeń (słuchacz) w ciągu 3 dni od chwili powiadomienia go o karze nałożonej  
przez nauczyciela ma prawo złożyć odwołanie bezpośrednio albo  
za pośrednictwem nauczyciela – opiekuna klasy lub kierownika właściwej 
jednostki organizacyjnej do dyrektora centrum. Dyrektor przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające i decyduje o utrzymaniu bądź anulowaniu kary, 

2) uczeń (słuchacz) w ciągu 3 dni od chwili powiadomienia go o karze nałożonej  
przez nauczyciela – opiekuna klasy lub kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej ma prawo złożyć odwołanie bezpośrednio do dyrektora 
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centrum. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i decyduje 
o utrzymaniu bądź anulowaniu kary, 

3) uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 14 dni  
od chwili powiadomienia o karze nałożonej przez dyrektora centrum  
lub przez radę pedagogiczną mają prawo złożyć odwołanie do organu 
prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

4) powiadomienie, o którym mowa w pkt 1-3 uznaje się za skutecznie doręczone 
w przypadku : 

a) publicznego oświadczenia o nałożonej karze, złożonego w obecności 
ukaranego ucznia (słuchacza) wobec społeczności klasy lub wszystkich 
uczniów centrum, 

b) wręczenia uczniowi (słuchaczowi) pisemnego zawiadomienia, 

c) wysłania pisemnego zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru na adres 
domowy ucznia (słuchacza). 

8. Centrum ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
(słuchacza) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

9. Wykonanie kary, o której mowa w ust.3 pkt 3) może być zawieszone przez 
dyrektora centrum na czas próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń 
(słuchacz) uzyska poręczenie samorządu klasowego. 

10. Wykonanie kary, o której mowa w ust. 3 pkt 3, zawieszonej na czas próbny, może 
być uznane po tym okresie za niebyłe, jeżeli jednocześnie: 

1) ustały przyczyny wymierzenia kary, 

2) uczeń (słuchacz) w zgodnej opinii uczniów, nauczyciela – opiekuna klasy  
i rady pedagogicznej naprawił wyrządzone szkody. 

 

Rozdział 8 
PRAWA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) ORAZ TRYB SKŁADANIA SKARG  

W PRZYPADKU NARUSZENIA ICH PRAW 
 

§ 26. 
 
1. Uczeń (słuchacz)  ma prawo do : 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w centrum zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

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

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra 
innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnej z wewnętrznym systemem 
oceniania, 
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7) korzystania z pomieszczeń centrum, wyposażenia, środków dydaktycznych  
i biblioteki centrum, 

8) wolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, jeżeli są 
organizowane (zależy to od możliwości finansowych centrum). 

2. Każdy uczeń (słuchacz), którego prawa zostały naruszone albo rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia mogą w ciągu 3 dni roboczych złożyć pisemne zażalenie  
do dyrektora centrum. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające  
i podejmuje stosowną decyzję. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. Decyzja wydana przez organ prowadzący lub organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

 
§ 27. 

 
1. Uczeń (słuchacz) ma obowiązek : 

1) przestrzegać postanowień regulaminu uczniowskiego, 

2) przestrzegać przepisów i zasad BHP, 

3) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, 

4) systematycznie uczęszczać na zajęcia, a w przypadku nieobecności 
niezwłocznie ją usprawiedliwić w formie pisemnej, podpisanej przez rodzica 
lub opiekuna prawnego, 

5) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, tak w centrum  
jak i poza nim, 

6) chronić własne życie i zdrowie, 

7) dbać o ład i porządek w pomieszczeniach centrum, 

8) w przypadku zniszczenia mienia centrum, naprawić wyrządzoną szkodę, 

9) przychodzić na zajęcia w schludnym stroju. 

2. Zabrania się korzystania uczniom (słuchaczom) z multimedialnych środków 
przekazu w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

 
§ 28. 

 
(skreślony) 

 
§ 29. 

 
Uczeń (słuchacz) może zostać skreślony z listy bez zachowania gradacji kar 
porządkowych w przypadku rażącego naruszenia norm postępowania wynikających 
z obowiązków ucznia (słuchacza), a w szczególności:  

1) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych osób, 

2) popełnienia czynów chuligańskich, kradzieży, pobicia, znęcania się nad innymi 
kolegami, 

3) przebywania na terenie centrum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

4) rozprowadzania narkotyków i środków odurzających lub nakłaniania kolegów 
do ich zażywania, 
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5) zachowania uwłaczającego godności osobistej nauczycieli, innych 
pracowników centrum i kolegów, 

6) nagminnego uchylania się od wypełniania obowiązku systematycznego 
uczęszczania na zajęcia. 

 
Rozdział 9 

WARUNKI POBYTU W CENTRUM 
 ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM (SŁUCHACZOM) BEZPIECZEŃSTWO 

§ 30. 
 
1. Uczeń (słuchacz) przebywający w centrum w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, przewidzianych dla jego klasy w rozkładzie 
zajęć, pozostaje pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 
Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych w centrum 
zawarte są w regulaminach określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
warsztatów, laboratorium, pracowni, instrukcjach bezpiecznej obsługi maszyn  
i innych urządzeń technicznych oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego 
wydanych na podstawie odrębnych przepisów. Zapewnienie bezpiecznych 
warunków odbywania zajęć edukacyjnych w centrum polega w szczególności na 
tym, iż: 

1) plany ewakuacji budynków centrum umieszcza się w widocznych miejscach,  
w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp, 

2) drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały, 

3) w pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację  
i ogrzewanie, 

4) stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt centrum są dostosowane do wzrostu 
uczniów (słuchaczy) i rodzaju prac, 

5) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,  

6) miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp 
osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone 
przed swobodnym do nich dostępem, 

7) schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi  
przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, stopnie schodów są równe  
i szorstkie, 

8) (skreślony)  

9) w pracowniach jest zapewniona temperatura co najmniej +18oC. Jeżeli nie 
jest możliwe zapewnienie tej temperatury dyrektor zawiesza w tych 
pracowniach zajęcia, powiadamiając o tym niezwłocznie organ prowadzący, 

10) pomieszczenia centrum, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, 
laboratoria i warsztaty wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej pomocy, 

11) nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach, laboratoriach i warsztatach 
przeszkoleni są w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
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12) maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymywane są w stanie 
zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy  
i nauki, 

13) urządzenia techniczne wyposażone są w zabezpieczenia chroniące przed 
urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem 
elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem 
wibracji lub promieniowaniem, 

14) urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie 
oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem, 

15) przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu 
wywieszone są w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi, 

16) w warsztatach, laboratoriach i pracowniach wywieszone są w widocznym  
i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

17) przed dopuszczeniem do zajęć zaznajamia się uczniów (słuchaczy)  
z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 
pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym, 

18) rozpoczynanie zajęć, o których mowa w pkt 17 następuje po sprawdzeniu  
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych 
urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne 
warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa 
uczniów (słuchaczy), 

19) uczniowie (słuchacze) pracujący w warsztatach, laboratoriach i pracowniach 
centrum, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania 
sanitarno-higieniczne, zaopatrzeni są w niezbędne środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

 

2. Bezpośrednio przed zajęciami, w trakcie przerwy i bezpośrednio po zajęciach 
opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. Czas, 
miejsce i zasady sprawowania dyżurów określa regulamin pełnienia dyżurów 
nauczycieli oraz harmonogram dyżurów. 

3. Przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem centrum 
bezpośrednią opiekę sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, którzy 
zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa, a w szczególności postanowień „Regulaminu zajęć, imprez i wycieczek 
organizowanych poza terenem Centrum Kształcenia Praktycznego”. 

§ 31. 
 

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 
 

Rozdział 10 
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW (SŁUCHACZY) 

 
§ 32. 
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Zasady przyjmowania uczniów (słuchaczy) na zajęcia do centrum, określone zostaną  
w dwustronnej umowie zawieranej pomiędzy centrum a kierującą uczniów 
(słuchaczy) szkołą. 
 

§ 33. 
 

1. Uczniowie (słuchacze) szkół publicznych prowadzonych przez inny organ 
prowadzący mogą korzystać z zajęć organizowanych w centrum na zasadach 
określonych w porozumieniu (umowie) zawieranym pomiędzy szkołą a centrum. 
Porozumienie (umowa) powinno określać zasady finansowania kosztów tych 
zajęć. 

2. Centrum może służyć również uczniom (słuchaczom) szkół niepublicznych  
na zasadach odpłatności ustalonych przez organ prowadzący placówkę. 

 

§ 34. 
 

Centrum może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów 
kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli.  
W tym celu zawarta musi zostać umowa pomiędzy dyrektorem centrum,  
albo – za jego zgodą – z wskazanym nauczycielem centrum a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą.  
 

Rozdział 11 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 35. 

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia centrum wydaje dokumenty 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 36. 

Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 37. 

Zasady gospodarki finansowej Centrum określają odrębne przepisy. 

§ 38. 

 

Statut został nadany przez Radę Miejską w Zabrzu.  


