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Uchwała Nr V/54/07 
Rady Miejskiej w Zabrzu  
z dnia 12 lutego 2007r.  

  

STATUT 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

I USTAWICZNEGO 

w Zabrzu, ul. 3 Maja 95 

 

(tekst ujednolicony wydany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej CKPiU  
Nr 21/2017/2018 z dnia 28.11.2017r. 

 

Rozdział 1 

NAZWA ZESPOŁU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, zwane dalej „centrum”, 
jest zespołem publicznych placówek oświatowych noszącym nazwę: 

Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ustawicznego w Zabrzu  

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

3. Organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. 

4. W skład centrum wchodzą: 

1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, 

2) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, 

3) Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, w skład którego 

wchodzą: 

a) (skreślony) 

b) Szkoła Policealna Nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu, 

c) (skreślony) 

d) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu, 

e) Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych w Zabrzu (włączone do II LO dla Dorosłych  
      w Zabrzu), 

4)  (skreślony) 

5. Nazwa placówki wchodzącej w skład centrum składa się z nazwy centrum i nazwy 
placówki. 

6. Na wniosek rady pedagogicznej centrum organ prowadzący może nadać centrum 
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imię. 

7. Nazwa centrum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany 
skrót nazwy. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną centrum, 

2) (skreślony) 

3) (skreślony) 

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

5) uczniu – rozumie się przez to uczniów szkół dla młodzieży i słuchaczy szkół 
policealnych,  

6) młodocianym – rozumie się przez to pracownika młodocianego uczęszczającego 
do oddziału wielozawodowego branżowej szkoły I stopnia, zatrudnionego  
u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,  

7) słuchaczu – rozumie się przez to słuchaczy szkół dla dorosłych oraz słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

8) pracodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, zatrudniającą 
pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA CENTRUM 

§ 3 

1. Cele i zadania realizowane przez centrum oraz sposób wykonywania tych zadań, 
z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których 
centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje, określają statuty placówek 
i szkół wchodzących w jego skład.  

 

Rozdział 3 

ORGANY CENTRUM 

§ 4 

1. Organami centrum są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) (skreślony) 

4) (skreślony) 
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5) (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 § 11 statutu centrum. 

 

§ 5 

1. Na czele centrum stoi dyrektor. Dyrektor 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, słuchaczami i młodocianymi oraz stwarza warunki 
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne; 

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

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym centrum zaopiniowanym 
przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  
i gospodarczą obsługę centrum; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych; 

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

10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę centrum; 

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

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

2. Dyrektor centrum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia, słuchacza albo 
młodocianego z listy odpowiednio uczniów, słuchaczy lub młodocianych, 
w przypadkach określonych w statutach placówek i szkół wchodzących w skład 
centrum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej centrum. 
Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki. 

3. Dyrektor centrum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w centrum 
nauczycieli i pracowników niebędących 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. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 

6. Dyrektor centrum  w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody, 
w których kształci centrum, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady 
rynku pracy i współdziałającymi szkołami, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

§ 6 

1. W centrum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem centrum 
w zakresie realizacji jej 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 praktycznej 
nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe 
zajęcie.  

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

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor centrum. 

4a. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez 
siebie komisjach. 

 

5. 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; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
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3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
4) w miarę bieżących potrzeb. 

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

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

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

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy centrum; 

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

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 
i młodocianych; 

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

10. 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. 

11. Dyrektor centrum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący centrum 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. 

12. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą także zadania przewidziane ustawowo 
dla rady szkoły i placówki, w tym w szczególności: 
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1) uchwalanie statutu centrum i placówek wchodzących w skład centrum; 

2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów 
własnych centrum; 

3) występowanie 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) (skreślony)  

5) z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu centrum i występowanie 
z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego, w szczególności w sprawach 
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

13. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w centrum. 

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

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

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

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

17. (skreślony) 
 

§ 7 

(skreślony) 
 

§ 8 

(skreślony) 

 

§ 9 

1. Samorząd słuchaczy zwany Radą słuchaczy, tworzy ogół słuchaczy szkół dla 
dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu. 

2. Rada słuchaczy działa zgodnie z odrębnym regulaminem. 

 

§ 10 

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 



7 

 

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. 

 

§ 11 

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 
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, radzie pedagogicznej oraz 
stronom konfliktu. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia konfliktu podejmuje dyrektor. 

5. Od decyzji dyrektora 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 

§ 12 

1. Centrum jest jednostką budżetową.  

2. Działalność produkcyjna i usługowa 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. Organizację centrum, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, 
warsztatów i innych jednostek organizacyjnych szczegółowo określają statuty 
placówek i szkół wchodzących w jego skład. 

4. Centrum może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach 
pozaszkolnych. 

5. Opłaty nie mogą być pobierane od osób, które spełniają obowiązek nauki przez 
uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych. 

6. Opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia 
kształcenia. 

7. Dyrektor centrum może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia 
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opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

8. Opłaty wnosi się na rachunek centrum wskazany przez dyrektora. 

9. Wysokość opłat ustala dyrektor centrum, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia 
poszczególnych form pozaszkolnych. Opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych 
kosztów kształcenia ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym. 

9a.Dyrektor centrum może zwolnić w całości lub w części z opłat osobę o niskich 
dochodach, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których 
mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

10. Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

11. Opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli słuchacz został skreślony z listy słuchaczy albo 
zrezygnował z kształcenia, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych 
potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn losowych. 

 

§ 13 

1. W centrum tworzy się bibliotekę – pracownię służącą: 

1) gromadzeniu, ewidencjonowaniu i udostępnianiu zbiorów, w szczególności 
wydawnictw technicznych, podręczników, aktów prawnych i czasopism;  

2) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, słuchaczy i młodocianych oraz 
pogłębiania nawyku uczenia się i czytania; 

3) wspieraniu zadań dydaktyczno – wychowawczych we współpracy z nauczycielami 
centrum, a także innymi bibliotekami i instytucjami kulturalno-oświatowymi; 

4) pomocą w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;  

5) prowadzeniu działalności informacyjnej oraz popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców; 

6) szerzeniu kultury czytelniczej oraz rozwijaniu wrażliwości kulturowej i społecznej; 

7) wdrażaniu uczniów do samokształcenia z wykorzystaniem technologii 
informacyjnej oraz umiejętności wyszukiwania, porządkowania i selekcji informacji 
z różnych źródeł; 

8) rozwijaniu zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodność działań. 

1a. Biblioteka umożliwia korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu. 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie, młodociani, słuchacze i oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, odbywający zajęcia w centrum – na podstawie ważnej legitymacji 
szkolnej, indeksu lub dowodu tożsamości;  

2) nauczyciele i pracownicy centrum, 
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3) rodzice – na podstawie karty czytelnika swojego dziecka lub dowodu osobistego  
i podpisaniu deklaracji czytelnika; 

4) uczestnicy pozostałych, kursowych form szkolenia – na podstawie dowodu 
tożsamości i podpisaniu deklaracji czytelnika; 

5) (skreślony) 

6) (skreślony) 

7) (skreślony) 

8) mieszkańcy Zabrza, na podstawie umowy podpisanej w dniu 22.11.2012r. 
pomiędzy Centrum a Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu – na podstawie 
dowodu  osobistego i podpisaniu deklaracji czytelnika. 

3. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, którego kwalifikacje określają odrębne 
przepisy. 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji i poradnictwo w doborze lektury,  
rozwijających indywidualne zainteresowania czytelników;  

2) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;  

3) gromadzenie, ewidencjonowanie, katalogowanie i selekcjonowanie zbiorów, 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 

4) rozwijanie warsztatu informacyjnego biblioteki; 

5) planowanie, sprawozdawczość i prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

6) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością; 

7) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów; 

8) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
użytkowników; 

9) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną; 

10) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych centrum, wdrażaniu uczniów do samokształcenia 
oraz pogłębiania nawyku uczenia się i czytania; 

11) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i oświaty – wspierających 
pracę szkoły; 

12) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

13) wzbogacanie warsztatu pracy i udział w doskonaleniu zawodowym. 

5. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin biblioteki centrum 
zatwierdzony przez dyrektora. 

6. (skreślony) 

7. Prawa i obowiązki czytelników: 
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1) korzystanie ze zbiorów i komputerów jest bezpłatne; 

2) w uzasadnionych wypadkach limit wypożyczeń i termin zwrotu zapisane  
w regulaminie mogą ulec zmianie; 

3) można zamawiać i rezerwować potrzebne pozycje również za pomocą katalogu 
elektronicznego; 

4) należy dbać o wypożyczone woluminy; 

5) w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia czytelnik rozlicza się z biblioteką 
zgodnie z zapisami w jej regulamini; 

6) w przypadku zmiany miejsca pracy lub nauki czytelnik zobowiązany jest do zwrotu 
wypożyczonych pozycji. 

8. Biblioteka: 

1) wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań statutowych; 

2) finansowana jest z budżetu szkoły; 

3) udostępnia zbiory w godzinach dostosowanych do potrzeb użytkowników, w tym 
słuchaczy uczących się w trybie zaocznym. 

 

§ 14 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa opracowany przez dyrektora centrum arkusz organizacji centrum, w skład 
którego wchodzą arkusze organizacyjne placówek, szkół i ośrodka.  

2. Dyrektor centrum przekazuje arkusz organizacji centrum z uwzględnieniem 
ramowych planów nauczania, zaopiniowany przez zakładowe organizacje 
związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu 
centrum. 

2a. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od 
dnia otrzymania arkusza, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. 

2b. Organ prowadzący centrum, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji centrum w terminie do dnia 29 maja 
danego roku. 

2c. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni 
od dnia otrzymania arkusza organizacji centrum, nie później niż do dnia 20 maja 
danego roku. 

 

3. Arkusz organizacji centrum zawiera w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy lub semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
w tym godzin prowadzonych w grupach; 
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b) tygodniowy lub semestralny wymiar i  przeznaczenie godzin do dyspozycji 
dyrektora centrum; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz 
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin 
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji obsługi, w tym pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący centrum; 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

3a. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji centrum 
do dnia 30 września: 

1) opinie organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian, 

2) organ prowadzący centrum zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od 
ich otrzymania. 

3b. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji centrum 
po dniu 30 września, organ prowadzący centrum zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni 
od dnia ich otrzymania. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji centrum dyrektor centrum, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub 
semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Szczegółowe zasady ustalania rozkładu zajęć, w tym określenie dni, w jakich można 
prowadzić zajęcia edukacyjne, czas rozpoczynania i kończenia tych zajęć oraz ilość 
i czas przerw regulują statuty placówek i szkół wchodzących w skład centrum. 

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM 

§ 15 

1. Centrum zatrudnia nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i pedagogicznych oraz 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 ramowe zakresy obowiązków nauczyciela. 

4. Obowiązki i zadania innych pracowników niebędących nauczycielami określają 
ramowe zakresy czynności ustalone przez dyrektora. 

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

 

§ 16 

Szczegółowe zadania nauczycieli i opiekunów, w tym pedagoga szkolnego i doradców 
zawodowych, określają statuty placówek i szkół wchodzących w skład centrum. 

 

§ 17 

1. W centrum, na wniosek dyrektora centrum, za zgodą organu prowadzącego, mogą 
być utworzone następujące stanowiska kierownicze: 

1) Wicedyrektor; 

2) zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych; 

3) zastępca dyrektora ds. pozaszkolnych form kształcenia i jakości; 

4) kierownik Filii; 

5) zastępca kierownika Filii; 

6) kierownik pracowni (zespołu pracowni); 

7) główny księgowy; 

8) sekretarz centrum (sekretarz szkoły). 

 

Rozdział 6 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I MŁODOCIANYCH 

§ 18 

1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów, słuchaczy i młodocianych centrum odbywa się na 
zasadach określonych dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawierają statuty placówek i szkół 
wchodzących w skład centrum oraz opracowane na ich podstawie, przyjęte przez radę 
pedagogiczną i zatwierdzone do stosowania warunki i sposób oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

§ 19 

1. Statuty placówek i szkół wchodzących w skład centrum określają szczegółowo: 

1) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, słuchaczy i młodocianych oraz 
tryb odwoływania się od kar; 

2) prawa uczniów, słuchaczy i młodocianych, z uwzględnieniem w szczególności 
praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz tryb składania skarg 
w przypadku naruszenia tych praw; 

3) obowiązki uczniów, słuchaczy i młodocianych; 
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4) przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą 
dyrektora centrum do skreślenia ucznia, słuchacza lub młodocianego z listy 
uczniów, słuchaczy i młodocianych; 

5) warunki pobytu w centrum zapewniające uczniom, słuchaczom i młodocianym 
bezpieczeństwo; 

6) zasady rekrutacji uczniów, słuchaczy i młodocianych z uwzględnieniem odrębnych 
przepisów. 

 

Rozdział 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 21 

Zasady gospodarki finansowej centrum określają odrębne przepisy. 

 

§ 22 

1. Młodociani i uczniowie oraz słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez inny 
organ prowadzący, mogą korzystać z zajęć organizowanych w centrum, na zasadach 
określonych w porozumieniu (umowie) zawieranym pomiędzy właściwymi organami 
prowadzącymi. Porozumienie (umowa) powinna określać zasady finansowania 
kosztów tych zajęć. 

2. Centrum może służyć również uczniom i młodocianym szkół niepublicznych na 
zasadach odpłatności ustalonych przez organ prowadzący. 

 

§ 23 

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

§ 24 

Zasady używania pieczęci urzędowych przez placówki i szkoły wchodzące w skład 
centrum regulują statuty tych placówek i szkół. 
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§ 25 

W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym statucie tracą moc postanowienia 
zawarte w statutach placówek i szkół wchodzących w skład centrum. 

 
§ 26 

Statut został nadany uchwałą Nr V/54/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 lutego 2007r. 


