
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 95 
tel./faN <0321370 15 99. <0321376 29 99 

\<|p- f;4K-26-15-452 Ili: 24050 \ i ' f l

STATUT
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

I USTAWICZNEGO 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 95

(tekst jednolity wydany na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej CKPiU w Zabrzu 
Nr 15/2021/2022 z dnia 9.02.2022 r.)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE STATUTU

§1
NAZWA ZESPOŁU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, zwane dalej „CKPiU”, jest zespołem 
publicznych szkół i placówek oświatowych którego pełna nazwa brzmi:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu 
z siedzibą 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 95.

2. (skreślony).
3. Organem prowadzącym jest Miasto Zabrze z siedzibą 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7.
3a. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą 40-024 Katowice, ul. Powstańców 4 la.
4. W skład CKPiU wchodzą:

1) (skreślony);
la) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. 3 maja 95;
2) (skreślony);
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, w skład którego 

wchodzą;
a) (skreślony);
b) Szkoła Policealna Nr 9 w Zabrzu;
c) (skreślony);
d) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu;
e) (skreślony)',
f) (skreślony)',
g) Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Zabrzu

5. (skreślony)',
6. Szkole lub placówce wchodzącej w skład CKPiU imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek 

rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy, jeżeli jest utworzony.
7. Nazwa CKPiU 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 CKPiU;
2) (skreślony);
3) (skreślony);



4) nauczycielu -  rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w CKPiU;

5) uczniu -  rozumie się przez to uczniów szkół dla młodzieży i słuchaczy szkół policealnych;
6) młodocianym pracowniku -  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, szkoły policealnej i słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

8) samorządzie słuchaczy -  należy przez to rozumieć społeczny organ CKPiU, zwany także Radą 
słuchaczy,

9) pracodawcy -  rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, zatrudniającą pracowników 
młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

10) CKPiU -  należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, 
w skład, którego wchodzą:
a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu -  publiczna placówka kształcenia 

zawodowego, zwana dalej „CKZ”:
b) Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu -  publiczna placówka kształcenia 

ustawicznego, zwana dalej „CKU nr 1”, w której skład wchodzą;
Szkoła Policealna nr 9 w Zabrzu,
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu;
Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Zabrzu

11) Filii nr 1 -  należy przez to rozumieć Filię nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego;

12) uczniach -  należy przez to rozumieć uczniów i młodocianych pracowników odbywających zajęcia 
edukacyjne w CKZ;

13) dyrektorze centrum -  należy przez to rozumieć dyrektora CKPiU, będącego także dyrektorem 
placówek i szkół wchodzących w jego skład;

14) nauczycielach -  należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli uczących w CKPiU;
15) nauczycielu opiekunie oddziału, turnusu -  rozumie się przez to nauczyciela CKPiU, któremu 

powierzono opiekę nad oddziałem lub turnusem;
16) pracownikach niebędących nauczycielami -  należy przez to rozumieć pracowników 

ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi, zatrudnionych w CKPiU;
17) KKZ -  należy przez to rozumieć kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w formach 

pozaszkolnych,
18) KUZ -  należy przez to rozumieć kurs umiejętności zawodowych prowadzonych w formach 

pozaszkolnych,
Rozdział 2

CELE I ZADANIA CKPiU

§3
Cele i zadania realizowane przez CKPiU oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem 
współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami, na rzecz których CKPiU wykonuje zadania lub z którymi 
współpracuje, określają statuty placówek i szkół wchodzących w jego skład.
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Rozdział 3 
ORGANY CKPiU

§4
1. Organami CKPiU są:

1) Dyrektor centrum;
2) Rada pedagogiczna;
3) (skreślony);
4) (skreślony)',
5) (skreślony)',
6) Rada słuchaczy jako organ społeczny;

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

3. Zasady współdziałania organów CKPiU oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określone są 
w § 11 statutu CKPiU.

§5
DYREKTOR CENTRUM

1. Stanowisko dyrektora centrum powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
2. Do zadań dyrektora centrum należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

CKPiU.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora centrum w sprawach z zakresu obowiązku nauki 
oraz skreślenia z listy uczniów, jest Śląski. Kurator Oświaty.

4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 
do decyzji wydawanych przez dyrektora centrum w sprawach dotyczących awansu zawodowego 
nauczycieli, jest Prezydent Miasta Zabrze

5. Dyrektor centrum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, 

odznaczeń;
4) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną, Radą słuchaczy.

6. Dyrektor centrum jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów statutowych 

w celu podnoszenia, jakości pracy CKPiU;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz CKPiU 

CKPiU;
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, uczniów i słuchaczy, 

oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy,
4) zapoznawania Rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
5) powołania komisji rekrutacyjnej i wyznaczenia przewodniczącego, która przeprowadza 

postępowanie rekrutacyjne do szkół dla dorosłych i na KKZ.
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Do kompetencji dyrektora centrum, wynikających z ustawy -  Prawo oświatowe, należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością CKPiU;
2) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami;
3) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne 

działania prozdrowotne, reprezentowanie jej na zewnątrz;
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w CKPiU;
5) dysponuje środkami przyznanymi w planie finansowym CKPiU przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie CKPiU;
6) współpraca z Radą pedagogiczną, Radą słuchaczy;
7) przewodniczenie Radzie pedagogicznej;
8) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie 

ich przewodniczących;
9) realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
10) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym CKPiU, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 
finansowej i gospodarczej obsługi CKPiU;

11) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez CKPiU;

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
13) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
14) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu zawodowego;
15) stwarzanie warunków do działania w CKPIU: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i innowacyjnej CKPiU;

16) skreślanie ucznia, słuchacza z listy uczniów, w drodze decyzji w przypadkach określonych 
w statutach placówek i szkół wchodzących w skład CKPiU. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej CKPiU. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki;

17) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 
o działalności CKPiU;

18) wstrzymywanie wykonania uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

19) dopuszczanie do użytku w CKPiU zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;
20) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego;
21) zezwalanie uczniowi lub słuchaczowi na indywidualny program lub tok nauki,
22) organizowanie uczniowi, słuchaczowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym;
23) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce w ramach środków w ramach środków 

przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie CKPiU,
24) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych;
25) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
26) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 
przypadających w te dni w wyznaczone soboty;

§5a
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27) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 
i nauczycielom;

28) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność 
przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie danych osobowych;

29) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy CKPiU, jeżeli Rada 
pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały;

30) stwarzanie warunków do działania w CKPiU: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej CKPiU.

§5b
KOMPETENCJE DYREKTORA CENTRUM

1. Do kompetencji dyrektora centrum, wynikających z ustaw -  Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy,
należy w szczególności:
1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami;
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

CKPiU;
3) powierzanie stanowiska wicedyrektora, a także odwoływanie z nich;
4) powierzenie stanowisk kierownika zespołu pracowni, a także odwoływanie z nich;
5) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom CKPiU;
6) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników CKPiU;
7) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników CKPiU, którzy mają status 

pracowników samorządowych;
8) sprawowanie opieki nad młodzieżą i słuchaczami uczącymi się w CKPiU;
9) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom CKPiU;
10) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących pracę CKPiU;
11) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i słuchaczy;
12) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
13) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych;
14) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez CKPiU;
15) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem;
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
3. W przypadku nieobecności dyrektora centrum zastępuje go wicedyrektor.
4. Dyrektor centrum w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala zawody, w których kształci

CKPIU, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy i współdziałającymi
szkołami, co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
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1. Dyrektor centrum wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu 
dydaktycznego w CKPiU.

2. Zarządzenia dyrektora centrum podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń Dyrektora, w Bibliotece 
szkolnej i na szkolnej platformie Moodle.

§5c

§6
RADA PEDAGOGICZNA

1. W CKPiU działa Rada pedagogiczna CKPiU.
2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem CKPiU dla uczniów i słuchaczy w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest dyrektor centrum.
4. W skład Rady pedagogicznej wchodzą dyrektor centrum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w CKPiU 

oraz pracownicy innych zakładów pracy, pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

5. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 
przewodniczącego na wniosek rady pedagogicznej.

6. Rada obraduje na zebraniach.
7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów 

i słuchaczy;
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4) w miarę bieżących potrzeb.

8. Rada pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym 
dokumentem.

9. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
1) przewodniczącego Rady pedagogicznej;
2) organu nadzoru pedagogicznego;
3) organu prowadzącego;
4) co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.

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

11. Dyrektor centrum przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
CKPiU.

12. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy CKPiU;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w CKPiU;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad CKPiU przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy CKPiU.
13. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
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1) organizację pracy CKPiU, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego CKPiU;
3) wnioski dyrektora centrum o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń 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) propozycje dyrektora centrum dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych 
w CKPiU;

6) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi centrum, przed 
dopuszczeniem ich do użytku w CKPiU jako szkolny zestaw programów nauczania;

7) podjęcie w CKPiU działalności przez stowarzyszenia i organizacje;
8) powierzenie stanowiska dyrektora centrum kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;
9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w CKPiU oraz odwoływania z tych stanowisk.

14. Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian statutu CKPiU, statutów szkół i placówek w jego skład wchodzących 

oraz uchwala ich zmiany lub uchwala statuty;
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora centrum, a do dyrektora centrum o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 
kierowniczego w CKPiU;

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora centrum.
15. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą także zadania przewidziane ustawowo dla rady szkoły 

i placówki, w tym w szczególności:
ł) uchwalanie statutu CKPiU oraz szkół i placówek wchodzących w jego skład;
2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych CKPiU;
3) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad CKPiU z wnioskami 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności CKPiU, jego dyrektora lub innego nauczyciela 
zatrudnionego w CKPiU. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

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

5) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych CKPiU.
16. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi w sprawach związanych 
z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w CKPiU, lub w sprawach związanych z opiniowaniem 
kandydatów na takie stanowisko, które podejmowane są w glosowaniu tajnym.

17. Dyrektor centrum wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących, niezgodnych 
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor centrum niezwłocznie zawiadamia 
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

18. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
19. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników CKPiU;

§7
(skreślony)
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§8
(skreślony)

§9
1. Samorząd słuchaczy zwany Radą słuchaczy, tworzy ogół słuchaczy szkół dla dorosłych, wchodzących 

w skład CKU nr 1.
2. Rada słuchaczy działa zgodnie z odrębnym regulaminem;
3. Samorząd słuchaczy może przedstawić dyrektorowi centrum i radzie pedagogicznej wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach CKPiU dotyczących praw słuchaczy takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami,
2) prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo do redagowania gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz sportowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem centrum.
4. Samorząd słuchaczy może w porozumieniu dyrektorem centrum podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.
1) Rada słuchaczy może wyłonić ze swego grona radę wolontariatu.
2) Przy powołaniu rady wolontariatu należy określić;

a) jaką rolę będzie spełniać rada np. może spełniać funkcję opiniującą i doradczą dla dyrektora 
centrum,

b) zadania rady, (co należy do zadań rady w szczególności),
c) kadencyjność rady,
d) tryb wyrażania opinii,
e) skład rady,
f) sposób powoływania i odwoływania członków rady (również przed upływem kadencji),
g) spotkania rady i dokumentowanie działań rady,

5. Samorząd słuchaczu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady 
wydatkowania tych funduszy określa regulamin.

§10
1. W CKPiU 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 CKPiU.

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.

§ 10a
1. Organy CKPiU pracują na rzecz CKPiU, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz 

zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy CKPiU.
2. Organy CKPiU zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim 

wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
3. Działające w CKPiU organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące
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informowanie innych organów CKPiU o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio 
lub pośrednio poprzez dyrektora centrum.

§11
1. Organy CKPiU współdziałają ze sobą w sprawach związanych z działalnością statutową CKPiU, 

zgodnie ze swoimi kompetencjami.
2. W przypadku powstania sporu między poszczególnymi organami CKPiU dyrektor centrum przejmuje 

rolę mediatora.
3. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor centrum powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, 

zwany dalej zespołem, który składa się z dwóch przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, 
dyrektor centrum pełni rolę przewodniczącego zespołu.

4. Zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od dnia powołania 
zespołu.

5. zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu.
6. Jeżeli spór dotyczy dyrektora centrum, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu 

prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej 
sprawy, przedstawicieli tych organów zaprasza dyrektor centrum.

7. Rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołani.
8. (skreślony).
9. (skreślony).
10. (skreślony).
11. (skreślony).
12. (skreślony).

Rozdział 4
ORGANIZACJA CKPiU 

§12
1. CKPiU j est j ednostką budżetową.
2. Działalność produkcyjna i usługowa oraz organizowane przez CKPiU kursowe formy kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia mogą być prowadzone i finansowane w formie gospodarki 
pozabudżetowej CKPiU, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Organizację CKPiU, z uwzględnieniem możliwości tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów 
i innych jednostek organizacyjnych szczegółowo określają statuty placówek i szkół wchodzących 
w jego skład.

4. CKPiU 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. Kształcenie na KKZ jest bezpłatne.
7. Opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia.
8. Dyrektor centrum może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty 

lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
9. Opłaty wnosi się na rachunek CKPiU wskazany przez dyrektora centrum.
10. 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.

10a.Dyrektor centrum może zwolnić w całości lub w części z opłat osobę o niskich dochodach,
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w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w ustawie o pomocy 
społecznej.

11. Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
12. 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. Rok szkolny trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, a zajęcia edukacyjne 
w czasie określonym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

14. Terminy ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych określają przepisy prawa oświatowego.
15. Rok szkolny dzieli się na semestry.
16. Zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą programową właściwą dla danego typu 

placówki lub szkoły.
17. CKPiU dla realizacji zajęć edukacyjnych i kursowych dysponuje:

1) pomieszczeniami do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) pomieszczeniami do kształcenia zawodowego wyposażone w stanowiska szkoleniowe,
3) biblioteki,
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,
5) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu 

w CKZ.
18. Szczegółową organizację pracy szkół i placówek określają ich statuty.

§13
BIBLIOTEKA CKPiU

1. W CKPiU tworzy się bibliotekę -  pracownię interdyscyplinarną 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 CKPiU, 

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;
9) tworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno - 

komunikacyjnymi;
10) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów; 

w tym w zakresie podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym;

12) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów 
wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
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13) biblioteka CKPiU służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej 
i informacyjnej oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli; 

la. Biblioteka umożliwia korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu.
2. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie, słuchacze oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, odbywający zajęcia 
w CKPiU -  na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, indeksu lub dowodu tożsamości;

2) nauczyciele i pracownicy CKPiU;
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 CKPiU 

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;
la) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 

informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach wydawniczych, rozmowy 
z czytelnikami o książkach, realizację zagadnień z zakresu ścieżki medialnej, poradnictwo 
w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

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 CKPiU, 

wdrażaniu uczniów do samokształcenia oraz pogłębiania nawyku uczenia się i czytania;
11) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i oświaty -  wspierających pracę CKPiU;
12) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,
b) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich),
c) popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej (np. organizowanie wystaw książek 

o tematyce pedagogicznej);
13) wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli i udział w doskonaleniu zawodowym;
14) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek;
15) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej 

uczniów (np. konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, wystaw );



16) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy 
indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne) w miarę możliwości 
wycieczek do biblioteki pozaszkolnej, udostępnianie nauczycielom, opiekunom, organizacjom 
młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów;

17) pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu 
dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez inne grupy społeczności szkolnej 
imprez czytelniczych, inspirowanie pracy uczniów w bibliotece.

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

6. (skreślony)
7. Prawa i obowiązki czytelników:

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 regulamin;
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 CKPiU;
3) udostępnia zbiory w godzinach dostosowanych do potrzeb użytkowników, w tym słuchaczy 

uczących się w trybie zaocznym.

§13a
DORADZTWO ZAWODOWE

1. CKPiU prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego w celu 
wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych 
oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania 
do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.

2. Doradztwo zawodowe w CKPiU realizowane jest:
1) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
2) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego są zgodne z przepisami dotyczącymi doradztwa 

zawodowego.
4. Na każdy rok szkolny doradca zawodowy opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, 

który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Dyrektor centrum zatwierdza ten 
program, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej.

5. Program, o którym mowa w pkt. 4 określa:
1) tematykę działań dotyczącą realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego;
2) oddziały, których dotyczą działania,
3) metody i formy realizacji działań , z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
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4) terminy realizacji działań;
5) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
6) podmioty, z którymi CKPiU współpracuje przy realizacji działań -  z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów, rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem 
zawodowym.

6. CKPiU jest miejscem wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych środowiska pracy 
w wybranych zawodach, wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach 
ponadpodstawowych.

§13b
ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

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

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej systematyczne 
diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją 
doradztwa zawodowego,

b) prowadzenie zajęć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, we współpracy 
z innymi nauczycielami i pedagogami.

c) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej uczniów,
d) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
e) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia 

roli zawodowej,
f) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej realizowanej przez CKPiU, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia;

g) prowadzenie zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

h) ) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego,
i) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
j) wskazywanie uczniom dodatkowych źródeł informacji o regionalnym, krajowym, 

europejskim i światowym rynku pracy,
k) wskazywanie uczniom trendów rozwojowych rynku edukacyjnego i rynku pracy,
l) prowadzenie poradnictwa indywidualnego.

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

3) Koordynacja dni otwartych w CKPiU;
4) Organizacja wizyt studyjnych dla przedszkoli i szkół, o których mowa w §13a art. 6 statutu.

2. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY CKPiU
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

opracowany przez dyrektora centrum arkusz organizacji CKPiU, w skład którego wchodzą arkusze 
organizacyjne placówek, szkół i ośrodka.

la. Arkusz organizacji CKPiU opracowuje dyrektor centrum, po zasięgnięciu opinii zakładowych 
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

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

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, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz 
organizacji CKPiU 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 CKPiU, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

3. Arkusz organizacji CKPiU 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;
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;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

3a. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji CKPiU 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 zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania.

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

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji CKPiU 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 CKPiU.

§14
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Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CKPiU

§15
1. CKPiU 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.l 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.
4. Obowiązki i zadania innych pracowników niebędących 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.
6. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin 

na tydzień.
7. Nauczyciel w ramach ustalonego czasu pracy obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 
lub na ich rzecz;

2) w ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 3 oraz ustalonego wynagrodzenia 
nauczyciel obowiązany jest ponadto realizować inne zajęcia i czynności takie jak:
a) zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
b) związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,
c) uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części 

ustnej,
d) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
8. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 

zatrudnieni w CKPiU odbywają szkolenia branżowe w ramach zajęć, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, 
lit. b).

9. Nauczyciel w ramach ustalonego czasu pracy obowiązany jest brać udział w pracach
komisji inwentaryzacyjnej ustalającej lub sprawdzającej drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan 
majątkowy CKPiU.

10. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania CKPiU 
jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

§16
Szczegółowe zadania nauczycieli i opiekunów, w określają statuty placówek i szkół wchodzących w skład
CKPiU.

§ 16a
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu CKZ;
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w CKZ w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 
w życiu placówki,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb,

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku nauki uczniów,

5) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów,
7) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej,
8) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów 

niepełnosprawnych,
9) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki,
10) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu CKPiU,

11) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
12) udzielanie rodzicom uczniów porad w zakresie rozwiązywania przez nich trudności 

wychowawczych,
13) współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego CKZ,
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w CKPiU,
15) współpraca z pedagogami szkolnymi szkół, których uczniowie uczestniczą w zajęciach CKZ,
16) współpraca z innymi szkołami, placówkami i instytucjami, zainteresowanymi problemami 

szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
17) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
18) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
19) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16 b
ZAKRES WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ.

1. CKPiU współpracuje z poradnią psychologiczno -  pedagogiczną, w tym z poradniami
specjalistycznymi oraz z niepublicznymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

2. Współdziałanie CKPiU z poradniami psychologiczno -  pedagogicznymi odbywa się w zakresie
realizacji przez CKPiU zaleceń i wskazań dla ucznia, które są zawarte w orzeczeniach lub opiniach
wydanych przez zespoły orzekające działające w tych poradniach.

3. Współdziałanie CKPiU z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi opiera się w szczególności na:
1) współpracy opiekuna oddziału danej klasy i specjalistów zatrudnionych w CKPiU przy udzielaniu 

uczniowi pomocy psychologiczno -  pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem i integrowaniu 
działań nauczycieli i specjalistów w tym zakresie;

2) planowaniu przez opiekuna oddziału form pomocy psychologiczno -  pedagogicznej uczniowi 
CKPiU;

3) współpracy przy składaniu przez dyrektora centrum wniosku do poradni o przeprowadzenie 
diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia, jeśli dotychczasowe sposoby udzielania
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi nie przynoszą poprawy jego funkcjonowania w 
CKPiU.

4. Współdziałanie CKPiU z poradniami psychologiczno -  pedagogicznymi opiera się również na:
1) współpracy, w zależności od potrzeb, przy dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, zawartej w indywidualnym programie edukacyjno -  
terapeutycznym (IPET) i przy modyfikacji tego programu,

2) zapraszaniu specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej do CKPiU w celu prowadzenie 
warsztatów, szkoleń konsultacji.

§17
POZOSTAŁE STANOWISKA KIEROWNICZE W CKPiU

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

1) wicedyrektor (ds. pedagogicznych);
2) (skreślony);
3) zastępca dyrektora ds. pozaszkolnych form kształcenia i jakości;
4) kierownik Filii nr 1;
5) (skreślony);
6) (skreślony);
7) główny księgowy;
8) sekretarz CKPiU (sekretarz szkoły).
9) kierownik zespołu pracowni technicznych;
10) kierownik zespołu pracowni usługowych;
11) kierownik gospodarczy.

Rozdział 6
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I MŁODOCIANYCH

§18
1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów, słuchaczy i młodocianych CKPiU 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 CKPiU oraz opracowane na ich podstawie, przyjęte przez radę pedagogiczną i zatwierdzone do 
stosowania warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

§19
Statuty placówek i szkół wchodzących w skład CKPiU 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;
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 CKPiU zapewniające uczniom, słuchaczom i młodocianym bezpieczeństwo;
6) zasady rekrutacji uczniów, słuchaczy i młodocianych z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
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Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§20
CKPiU prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§21
Zasady gospodarki finansowej CKPiU określają odrębne przepisy.

§22
1. Młodociani i uczniowie oraz słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez inny organ 

prowadzący, mogą korzystać z zajęć organizowanych w CKPiU, na zasadach określonych 
w porozumieniu (umowie) zawieranym pomiędzy właściwymi organami prowadzącymi. 
Porozumienie (umowa) powinna określać zasady finansowania kosztów tych zajęć.

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

§23
CKPiU 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 CKPiU a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 
dyrektor centrum.

§24
1. Zasady używania pieczęci urzędowych przez placówki i szkoły wchodzące w skład CKPiU regulują 

statuty tych placówek i szkół.
2. (skreślony).

§25
(skreślony).

§26
1. Pierwszy Statut został nadany uchwałą Nr V/54/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 lutego 2007 r.
2. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności CKPiU: wszystkich pracowników, słuchaczy 

oraz uczniów i ich rodziców.
3. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada pedagogiczna 

centrum; Wniosek o zmiany zapisów w Statucie może wnieść dyrektor centrum oraz każdy kolegialny 
organ centrum, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady pedagogicznej.
5. Dyrektor centrum publikuje w formie obwieszczeniajednolity tekst statutu po każdej jego nowelizacji.
6. Dyrektor centrum zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności CKPiU: 

Dyrektor centrum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem lub jego tekstem jednolitym 
wszystkim członkom społeczności szkolnej.

7. Statut udostępnia się do wglądu w Bibliotece szkolnej, umieszcza się Biuletynie informacji Publicznej 
CKPiU oraz na stronie www.ckp.zabrze.pl w zakładce „O nas”

po DYREKTOR?
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