
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/2019/2020  

Rady Pedagogicznej CKPiU w Zabrzu  

z  dnia  28.11.2019 r. 

 

 

 
STATUT 

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 

w  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  i  USTAWICZNEGO 

w  ZABRZU  ul.  3  MAJA  95 

 
(uchwalony  na  podstawie  art. 66 ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 2245 ze zm.),  w związku z art. 72 ust. 1, w związku z art. 82 

ust. 2  Ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe  (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

 

 
ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE STATUTU 

 

§ 1 

1. Ilekroć w statucie jest mowa jest mowa bez bliższego określenia  o: 

1) CKPiU – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,  

2) CKZ – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu 

3) Filii nr 1 - należy przez to rozumieć Filię nr1 Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego; 

4) szkole macierzystej – rozumie się przez to szkołę lub zespół szkół prowadzącej kształcenie 

zawodowe, które na mocy dwustronnej umowy kierują uczniów do CKPiU; 

5) dyrektorze CKPiU – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ustawicznego w Zabrzu, który jest jednocześnie dyrektorem placówek i szkół wchodzących  

w  skład CKPiU; 

6) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną CKPiU w Zabrzu; 

7) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli uczących w CKZ,  

8) nauczycielu opiekunie oddziału lub turnusu – rozumie się przez to nauczyciela, któremu  

w CKZ powierzono opiekę nad klasą lub turnusem  

9) pracownikach niebędących nauczycielami - należy przez to rozumieć pracowników ekonomicznych, 

administracyjnych, technicznych i obsługi, zatrudnionych w CKPiU w Zabrzu; 

10) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów, a także prawnych opiekunów uczniów  

oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad uczniami; 

11) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów i młodocianego pracownika  odbywającego zajęcia 

edukacyjne w CKZ; 

12) młodocianym pracowniku – rozumie się przez to osobę uczęszczającą do oddziału 

wielozawodowego branżowej szkoły I stopnia, zatrudnionego u pracodawcy w celu przygotowania 

zawodowego; 

13) pracodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną i prawną, zatrudniającą pracowników 

młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

14) wolontariuszu – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje  swoje świadczenia; 

15) turnusie – rozumie się przez to formę organizacyjną dokształcania młodocianych pracowników; 

16) konsultacjach indywidualnych – rozumie się przez to szczególną formę organizacyjną dokształcania 

młodocianych, której wymiar godzin wynosi co najmniej 55 godzin przewidzianych  

na dokształcanie realizowane w formie turnusu; 

17) pracowni lub warsztacie – należy przez to rozumieć pomieszczenie kształcenia praktycznego,  

w którym zajęcia prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu. 

2. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w CKZ 

 

 



ROZDZIAŁ 2 

 

§ 2 

NAZWA CKZ 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, zwane dalej „CKZ” jest publiczną placówką oświatową 

umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, wchodzącą  

w skład CKPiU, której pełna nazwa brzmi: 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu 

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 95. 

2. Organem prowadzącym CKZ jest Miasto Zabrze z siedzibą 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7. 

3. Organem nadzorującym Śląski Kurator Oświaty z siedzibą 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a. 

4. CKZ posiada filię noszącą  nazwę: 

Filia Nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu 

41-800 Zabrze, ul. Zwrotnicza 11 

5. Filia nr 1 używa pieczęci urzędowej CKZ, któremu jest organizacyjnie podporządkowana. 

6. Nazwa CKZ i Filii nr 1 jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót 

nazwy. 

 

ROZDZIAŁ  3 

CELE I ZADANIA CKZ 

 

§ 3 

1. Celem CKZ jest przygotowanie praktyczne uczniów, wynikające z programów nauczania dla danego 

zawodu. 

2. Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 

rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

3. Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. 

4. Tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 

czasu wolnego. 

5. Upowszechnianie wśród uczniów  wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,  

i sytuacji nadzwyczajnych. 

6. Kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 

7. Przygotowanie do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych. 

8. Współpraca z pracodawcami. 

9. Integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji 

kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego.  

10. Przygotowanie ucznia do elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy, na uczenie się przez całe 

życie z możliwością mobilności edukacyjnej i zawodowej, 

11. Organizacja turnusu dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników dokształcających się 

teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w szkole branżowej  

I stopnia. 

12. Do zadań CKZ należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie 

całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym dla uczniów niepełnosprawnych, 

2) prowadzenie zajęć praktycznych uzupełniających dla młodocianych pracowników w zakresie 

praktycznej nauki zawodu, przygotowujące do egzaminu zawodowego, na wniosek pracodawców, 

3) prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 

4) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 

zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego 

teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia, 

5) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności 

zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

6) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym 

umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki, 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2019&qplikid=4186#P4186A7


7) prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych 

pracowników, 

8) prowadzenie egzaminów zawodowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu określonego w odrębnych przepisach 

upoważnienia, 

13. CKZ posiada i realizuje opracowany i uchwalony corocznie przez radę pedagogiczną szkolny program 

wychowawczo-profilaktyczny. 

14. CKZ współpracuje z: 

1) pracodawcami w zakresie: 

a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego, 

b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami 

pracodawców, 

c) kształcenia ustawicznego pracowników, 

2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, 

3) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych. 

15. CKZ realizuje działalność edukacyjną określoną przez: 

1) zestaw programów nauczania, 

2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, corocznie zatwierdzany który obejmuje: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

16. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy  

w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

17. Diagnozę, o której mowa w ust. 16 przeprowadza dyrektor CKPiU albo upoważniony przez niego 

pracownik. 

18. Główne założenia programu wychowawczo – profilaktycznego: 

1) uczenie akceptowania świata wartości; 

2) propagowanie poszanowanie ludzkiej godności; 

3) uczenie odpowiedzialności i mądrych wyborów; 

4) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

5) uczenie planowania własnej przyszłości; 

6) uczenie postaw patriotycznych; 

7) ukierunkowanie działań na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw 

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności; 

8) kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

9) wzmacnianie wśród uczniów więzi z placówką oraz społecznością lokalną; 

10) kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców (opiekunów klas/grup), a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami 

oraz nauczycielami i wychowawcami; wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych 

mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. kształtowanie u uczniów 

i wychowanków umiejętności; 

11) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na zdobycie przez ucznia 

wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych; 

12) prowadzenie wśród uczniów systematycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów; 

13) prowadzenie wśród uczniów działań uprzedzających zachowania ryzykowne, takie jak agresja, 

przemoc, stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa  

lub funkcjonowania społecznego; 

14) prowadzenie wśród uczniów działań uprzedzających nieprzestrzeganie przyjętych norm i wymagań, 

niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia; 



15) uczenie uczniów otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy 

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia; 

16) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

diagnozowanie wystąpienia zachowań ryzykownych. 

19. CKZ realizuje inne zadania edukacyjne, zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki 

organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności: 

1) tworzy warunki umożliwiające lokalnym społecznościom, w tym także osobom niepełnosprawnym, 

dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej poruszanie się po rynku pracy, 

2) aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania lokalnego rynku pracy poprzez 

prowadzenie różnych form doradztwa zawodowego, również dla osób niepełnosprawnych. 

20. Promuje postawy aktywności i przedsiębiorczości, idei samo zatrudnienia i  wolontariatu, szczególnie 

wśród młodzieży. 

1) Obszary wolontariatu, w które CKZ może włączyć się w szczególny sposób: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

b) działalność charytatywna, 

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

e) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

f) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

h) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

i) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

j) turystyka i krajoznawstwo; 

k) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji; 

m) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą; 

n) promocja i organizacja wolontariatu; 

o) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

p) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2) Organizacja wolontariatu w CKZ: 

a) wolontariat w CKZ działa w oparciu o zasadę dobrowolności uczestnictwa uczniów  

w porozumieniu z ich rodzicami, 

b) w CKZ może działać koło wolontariatu i rada wolontariatu, która pełni funkcję doradczo-

opiniującą dla dyrektora CKPiU, 

c) dyrektor CKPiU każdorazowo zawiera porozumienie z korzystającym ze świadczenia 

wolontariuszy 

21. CKZ posiada opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 

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

umowy. 

 

ROZDZIAŁ  4 

ORGANY CKZ I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 4 

1. Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje określa statut CKPiU. 

2. Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

określa statut CKPiU. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA PRACY CKZ 

. 

§ 5 

1. Rok szkolny w CKZ rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia 

następnego roku: 

1) rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (okresy), 

2) zajęcia edukacyjne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą  

w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca, 

3) jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia edukacyjne rozpoczynają się  

w najbliższy poniedziałek po dniu 1września. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawiera arkusz 

organizacji szkoły. 

3. Arkusz organizacji szkoły  opracowuje dyrektor CKPiU. 

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny i związków zawodowych. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor CKPiU, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

6. Zawartość arkusza organizacji szkoły i tryb jego zatwierdzania określa Statut CKPiU. 

7. CKZ jest jednostką budżetową. 

8. W skład CKZ wchodzą komórki organizacyjne, które dzielą się: 

1) pod względem lokalizacji na: 

a) zespół pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno - gospodarczych, 

zlokalizowany w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, 

b) zespół pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno - gospodarczych, 

zlokalizowany w użyczonym od Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego obiekcie  

w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11, 

c) zespół pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno - gospodarczych, 

zlokalizowany w użyczonym od Muzeum Górnictwa Węglowego obiekcie w Zabrzu  

przy ul. 3 Maja 93 (Hostel Guido), 

2) pod względem organizacyjnym na: 

a) Filię nr 1, stanowiącą zespół pomieszczeń dydaktycznych, pracowni i pomieszczeń 

administracyjno – gospodarczych, zlokalizowaną w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11, 

b) Zespół Pracowni Technicznych, stanowiący zespół pomieszczeń dydaktycznych, pracowni  

i pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, zlokalizowany w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, 

c) Zespół Pracowni Usługowych, stanowiący zespół pomieszczeń dydaktycznych, pracowni   

i pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, zlokalizowany w użyczonym obiekcie  

w 41-800 Zabrzu przy ul. 3 Maja 93. 

9. CKZ w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; 

4) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu  

w CKZ. 

10. Godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 min. 

11. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach na stanowiskach szkoleniowych wyposażonych  

w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. W razie zaistnienia takiej potrzeby CKZ korzysta za zgodą organu prowadzącego z pomieszczeń 

dydaktycznych i administracyjno-gospodarczych zlokalizowanych w użyczonym obiekcie. Zasady 

użytkowania określa każdorazowo dwustronna umowa. 

13. Stanowiska szkoleniowe są wyposażone w instrukcje i regulaminy. 

14. Pracownie połączone są w zespoły pracownio których mowa w ust. 4. 

15. Statutu, a za jej działalność  odpowiada  kierownik zespołu pracowni. 

 

§ 6 

1. Praktyczna nauka zawodu w CKZ jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. 

2. Praktyczną naukę zawodu  organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną praktycznej nauki zawodu jest grupa. 



4. Godzina zajęć  praktycznych i praktyk zawodowych wynosi 60 minut. W czasie tych zajęć przysługuje 

uczniom  jedna duża przerwa trwająca 30 minut. 

5. Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się w dni robocze w godzinach pomiędzy 7oo – 21oo. Czas zajęć 

poszczególnych grup określa się, biorąc pod uwagę określoną planem nauczania ilość godzin 

dydaktycznych i możliwości organizacyjne wykorzystania poszczególnych pracowni.  

6. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia  

na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem Centrum  a pracodawcą 

przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. 

7. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy  

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

8. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie 

ferii letnich. 

9. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu 

ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów  odbywających te praktyki. 

10. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu. 

11. 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. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru 

godzin zajęć praktycznej nauki zawodudla uczniów 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. 

13. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku 

uczniów poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

14. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów   

w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnia specyfikę 

nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy ergonomii, oraz potrzeby 

rozwojowe i psychofizyczne uczniów wynikające z ich niepełnosprawności 

15. Podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor CKPiU, biorąc pod uwagę, iż liczba uczniów  

lub młodocianych w grupie powinna: 

1) umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do użytku  

przez dyrektora CKPiU, 

2) uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu,  

3) uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych 

młodocianym,  

4) uwzględniać warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 

16. Skierowanie uczniów do CKZ w celu odbycia praktycznej nauki zawodu odbywa się na podstawie 

zawartej dwustronnej umowy między dyrektorem Centrum a dyrektorem szkoły, lub pracodawcą. 

17. Umowa o zajęcia praktyczne lub o praktykę zawodową określa: 

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej 

odbywania; 

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

3) zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu; 

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu; 

5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres,  

a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego 

systemu kształcenia – także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się  

u pracodawców; 

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 

7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem prawi obowiązków; 

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz  

z kalkulacją tych kosztów; 

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu; 

10) do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu. 

18. CKZ zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, w szczególności: 

1) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały  

i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; 



2) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące 

pracownikom na danym stanowisku pracy; 

3) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej; 

4) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

5) zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w zakresie przestrzegania porządku  

i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) nadzoruje przebieg praktycznej nauki zawodu; 

7) sporządza, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkowej; 

8) powiadamia szkołę macierzystą o naruszaniu przez ucznia regulaminu pracy i nauki. 

19. CKZ organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia  

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Centrum, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną; 

§ 7 

DOKSZTAŁCANIE  MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW 

1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwany dalej „turnusem”, organizuje się 

dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu 

szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia. 

2. Program nauczania na turnusie uwzględnia zakres kształcenia określony w skierowaniu. 

3. Turnus realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego 

w skierowaniu. 

4. Turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży 

określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony 

w tej klasyfikacji,  jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu. 

5. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez CKZ wynosi  

co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących  

w turnusie może być mniejsza niż 20. 

6. W przypadkach losowych dyrektor CKPiU  może zorganizować w ramach turnusu konsultacje 

indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin. 

7. Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez: 

1) pracodawcę albo 

2) szkołę – w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego 

teoretycznego. 

8. Skierowanie zawiera: 

1) imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia; 

2) numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie 

posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

3) nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus, 

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

zakres dokształcania teoretycznego. 

9. Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora  CKZ w określonym przez niego terminie. 

10. W trakcie turnusu ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne młodocianego pracownika; 

2) zachowanie młodocianego pracownika; 

3) ocenianie jest zgodne z zapisami rozdziału 8niniejszego statutu. 

11. Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników. 

12. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11 organizator turnusu przekazuje odpowiednio 

pracodawcy lub szkole. 

§ 8 

ZAKRES  ZADAŃ  BIBLIOTEKI  CENTRUM 

1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią 

szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej  

i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów  

do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.  

3. Szczegółowy zakres zadań biblioteki CKPiU określa  statut CKPiU. 



§ 9 

DORADZTWO  ZWODOWE 

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. Szczegółową organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określa statut CKPiU. 

 

§ 10 

WSPÓŁPRACA  Z  PORADNIĄ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ. 

1. Centrum współpracuje z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, w tym z poradniami specjalistycznymi 

oraz z niepublicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

2. Współdziałanie Centrum z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi odbywa się w zakresie realizacji 

przez szkołę zaleceń i wskazań dla ucznia, które są zawarte w orzeczeniach lub opiniach wydanych  

przez zespoły orzekające działające w tych poradniach. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zawarta jest w statucie CKPiU 

 

§ 11 

POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi w CKZ polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 

zaspokojenia, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

d) porad i konsultacji,  

e) warsztatów, 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie (doradztwo 

zawodowe), 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole polega na: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych; 

3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych  

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem 

odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć; 

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

 

 



§ 12 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW. 

1. CKZ współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w zakresie przekazywania informacji  

z zakresu wewnątrzszkolnego oceniania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

1) informowanie rodziców przez nauczycieli na początku roku szkolnego o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania, przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, 

2) poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów/ przez opiekuna oddziału na początku roku 

szkolnego o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

c) poinformowania rodziców przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  

o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

d) uzgadnianie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który będzie taki egzamin zdawał, 

e) przekazanie zastrzeżeń dyrektorowi Centrum, które dotyczą ustalania rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zająć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen od dnia ich ustalenia, 

f) ustalonych warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

2. Formy współdziałania, w tym formy kontaktu z rodzicami: 

1) spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami z opiekunem oddziału danej klasy i możliwością 

wymiany informacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi ucznia co  najmniej 3 w roku szkolnym; 

2) ostatnie zebranie z końcem maja lub początkiem czerwca – zgodnie z terminem informowania 

rodziców przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla ich 

dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) spotkania rodziców z opiekunem oddziału danej klasy związane z podsumowaniem I półrocza  

i z podsumowaniem roku szkolnego; 

4) indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem Centrum, nauczycielami, specjalistami 

zatrudnionymi w Centrum , w ciągu roku szkolnego; 

5) kontakt elektroniczny za pomocą modułów w e-dzienniku; 

6) kontakt telefoniczny lub elektroniczny, po podaniu przez rodziców adresu poczty elektronicznej, 

7) informacje pisemne, w tym wezwania rodziców, przekazywanie rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Zakres treści przekazywanych rodzicom na spotkaniach, o których mowa w ust. 2 jest planowany 

corocznie w oparciu o kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zadania nadzoru na dany rok 

szkolny oraz potrzeby uczniów  dotyczące kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki. 

4. Zebrania z rodzicami są prowadzone przez opiekuna oddziału. 

5. W czasie zebrań z rodzicami w szkole obecny jest dyrektor CKPiU, wicedyrektor lub kierownik zespołu 

pracowni. 

 

ROZDZIAŁ 6 

NAUCZYCIELE  I INNI  PRACOWNICY  

 

§ 13 

1. Nauczycieli i innych pracowników zat6rudnia CKPiU, w tym w szczególności: 

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

2) w bibliotece: nauczycieli bibliotekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych  

i pedagogicznych, 

3) w pomocy psychologiczno–pedagogicznej: pedagogów szkolnych,  doradców zawodowych  

o odpowiednich kwalifikacjach, 

4) 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 CKPiU ramowe zakresy obowiązków nauczyciela i nauczyciela – opiekuna 

klasy. 

4. Obowiązki i zadania innych pracowników nie będących nauczycielami określają ramowe zakresy 

czynności ustalone przez dyrektora CKPiU. 

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej jak dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny. 

 

§ 14 

ZADANIA  NAUCZYCIELA  W  CKZ 

1. Nauczyciel CKZ w szczególności: 

1) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami 

CKZ: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez CKZ; 

2) dąży do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3) doskonali się zawodowo, zgodnie z potrzebami CKZ; 

4) stale wzbogaca swój warsztat pracy, zobowiązany jest do doskonalenia umiejętności dydaktycznych  

i merytorycznych; 

5) wspólnie z nauczycielami pokrewnych zawodów tworzy zespół branżowy komisji przedmiotów 

zawodowych rady pedagogicznej. Pracą komisji przedmiotów zawodowych kieruje powołany przez 

dyrektora CKPiU przewodniczący komisji, zaś pracą zespołu branżowego powołany przez dyrektora 

CKPiU przewodniczący zespołu; 

6) ściśle współpracuje z pedagogiem, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz z wychowawcą ze szkoły 

macierzystej ucznia w zakresie spraw związanych z nauczaniem i wychowaniem; 

7) na bieżąco prowadzi dokumentację pedagogiczną. Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji 

pedagogicznej określają obowiązujące przepisy oraz umowa zawarta pomiędzy CKZ a macierzystą 

szkołą ucznia; 

8) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju; 

9) w swojej działalności dydaktycznej uwzględnia metody pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem  

o specjalnych wymaganiach edukacyjnych; 

10)  kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

11)  dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju 

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

12)  rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

13)  rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych i planuje 

wsparcia związane z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

14)  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 za zgodą rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną; 

15)  dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

16)  udziela uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze  

i jak powinien się dalej uczyć, zgodnie z rozpoznanym przez nauczycieli stylem uczenia się ucznia; 

17)  planuje prace z uczniem niepełnosprawnym w indywidualnym programie edukacyjno -

terapeutycznym (IPET), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną i realizuje  

zaplanowane działania; 

18) pozostałe zadania zawiera statut CKPiU. 

 

§ 15 

ZADANIA  NAUCZYCIELA   OPIEKUNA  ODDZIAŁU 

1. Dyrektor CKPiU 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 w CKZ. Jest zobowiązany znać i skutecznie stosować postanowienia 

szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. 



3. Nauczyciel – opiekun klasy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej  

i higienicznej pracy, zasad dyscypliny pracy, zarządzeń dyrektora Centrum oraz za wdrażanie 

powierzonych jego opiece uczniów do ich przestrzegania. 

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

przepisami i zarządzeniami. 

5. Nauczyciel – opiekun klasy ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić co najmniej trzy zebrania  

z rodzicami w trakcie roku szkolnego. 

6. Dyrektor CKPiU może zmienić nauczyciela przedmiotu lub opiekuna klasy na pisemny wniosek uczniów 

lub ich rodziców (opiekunów prawnych), po wnikliwym zbadaniu przez powołaną przez niego komisję 

zasadności wysuniętych zarzutów. 

 

§ 16 

ZADANIA  PEDAGOGA  SZKOLNEGO 
 

1. Pedagog szkolny udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pedagog szkolny organizuje  

i udziela pomocy we współpracy z : 

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej 

„poradniami”;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Szczegółowe zadania zawiera statut CKPiU 

 

§ 17 

ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELA  BIBLIOTEKARZA 

1. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia zbiory biblioteczne, udziela informacji bibliotecznych, katalogowych, 

bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informuje uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach 

wydawniczych, rozmawia z czytelnikami o książkach, realizację zagadnień z zakresu ścieżki medialnej, 

poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęca uczniów do świadomego doboru lektury. 

2. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza są określone w statucie CKPiU  

 

§ 18 

1. W CKPiU, za zgodą organu prowadzącego, są utworzone następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor ds. pedagogicznych, 

2) zastępca dyrektora ds. pozaszkolnych form kształcenia i jakości, 

3) główny księgowy, 

4) kierownik Filii nr 1, 

5) kierownik Zespołu Pracowni Technicznych, 

6) kierownik Zespołu Pracowni Usługowych, 

7) kierownik gospodarczy, 

8) sekretarz szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

WARUNKI  POBYTU  W  CKZ  ZAPEWNIAJĄCE  UCZNIOM  BEZPIECZEŃSTWO 

 

§ 19 

1. Nauczyciel przed każdymi zajęciami sprawdza stan sprawności technicznej sali lekcyjnej, pomieszczeń 

w której mają odbyć się zajęcia edukacyjne pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

2. Jeśli pomieszczenie, w którym mają odbyć się zajęcia edukacyjne stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów, nauczyciel nie wprowadza uczniów do sali i natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi Centrum. 

3. Uczeń przebywający w CKZ 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 CKZ zawarte są  

w regulaminach określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy praktycznej nauki zawodu  

oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instrukcjach 

bezpieczeństwa pożarowego wydanych na podstawie odrębnych przepisów. Zapewnienie bezpiecznych 

warunków odbywania zajęć edukacyjnych w CKZ polega w szczególności na tym, iż: 



1) plany ewakuacji budynków CKZ 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 CKZ są dostosowane do wzrostu uczniów 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) otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób, 

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 CKZ, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie i warsztaty wyposażone są  

w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej 

pomocy. Wykaz apteczek i dedykowanego im wyposażenia znajduje się u Kierownika 

Gospodarczego. 

11) nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach, laboratoriach i warsztatach przeszkoleni są  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

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 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, 

19) uczniowie pracujący w pracowniach CKZ, 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. 

4. Bezpośrednio przed zajęciami, w trakcie przerwy i bezpośrednio po zajęciach opiekę nad uczniami 

sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dyżurni. Czas, miejsce i zasady sprawowania dyżurów 

określa regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli oraz harmonogram dyżurów. 

5. Nauczyciel pełni dyżur aktywnie zapobiegając niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów. 

6. Sprowadza uczniów do szatni po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

7. Pozostaje w najbliższej okolicy szatni do czasu wyjścia z Centrum wszystkich uczniów, których 

sprowadził do szatni. 

8. Sprawdza obecność uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i potwierdza ten fakt  

w dzienniku lekcyjnym i dziennikach innych zajęć. 

9. Nie może pozostawiać uczniów w czasie zajęć edukacyjnych bez nadzoru. 

10. Rozpoczyna i kończy zajęcia edukacyjne zgodnie z harmonogramem, 

11. Przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem CKZ 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”. 

12. Każdy pracownik niebędący nauczycielem ma obowiązek wspomagać nauczycieli w zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczniom w szkole i zgłaszać wszystkie zauważone nieprawidłowości, które w ocenie tych 

pracowników mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów, dyżurującemu nauczycielowi lub dyrektorowi 

Centrum.  



ROZDZIAŁ  8 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIÓW  CKZ 

 

§ 20 

PRAWA  UCZNIÓW  CKZ 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w CKPiU 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 i opiekuńczym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia CKPiU, 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; 

7) korzystania z pomieszczeń  CKPiU , wyposażenia, środków dydaktycznych i biblioteki CKPiU; 

8) wolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, jeżeli są organizowane (zależy  

to od możliwości finansowych Centrum). 

2. Każdy uczeń, którego prawa zostały naruszone albo rodzice  ucznia mogą w ciągu 3 dni roboczych złożyć 

pisemne zażalenie do dyrektora CKPiU. 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. 

 

§ 21 

OBOWIĄZKI  UCZNIÓW 

1. Uczeń ma obowiązek : 

1) przestrzegać postanowień regulaminu uczniowskiego; 

2) przestrzegać postanowień regulaminu praktycznej nauki zawodu; 

3) przestrzegać przepisów i zasad BHP; 

4) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem; 

5) systematycznie uczęszczać na zajęcia, a w przypadku nieobecności niezwłocznie ją usprawiedliwić  

w formie pisemnej, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego; 

6) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, tak w CKPiU  jak i poza nim; 

7) chronić własne życie i zdrowie; 

8) dbać o ład i porządek w pomieszczeniach CKPiU; 

9) w przypadku zniszczenia mienia CKPiU, naprawić wyrządzoną szkodę; 

10) przychodzić na zajęcia w schludnym stroju, fryzurze , dbanie o higienę osobistą; 

11) przestrzegania całkowitego zakazu posiadania i używania na terenie szkoły środków odurzających, 

alkoholu, papierosów i e-papierosów; 

12) uczniowi nie wolno: 

a) nosić  strojów i symboli  świadczących o przynależności do grup subkulturowych, 

b) niszczyć wspólnej własności w szkole (szyby, zamki, drzwi, klamki, rośliny, ubrania, plecaki, 

ściany, pomoce dydaktyczne, wystrój sal, dekoracje używanie wulgarnych słów, gestów, 

zwrotów kradzieże, również drobne np. śniadania, drobnych pieniędzy (bilon), przyborów 

szkolnych, 

c) posiadać i rozprowadzać lub używać narkotyków i innych środków odurzających, 

d) przynosić do CKZ niebezpiecznych przedmiotów (noże, środki wybuchowe, paralizatory, 

zapalniczki, zapałki, gaz obezwładniający, kije, pałki itp.), 

e) stosować przemocy fizycznej (używanie siły, bicie, kopanie, popychanie, podkładanie nóg, 

plucie, udział w bójkach itp.), 

f) stosować przemocy psychicznej (wyśmiewanie, przezywanie, kpienie, zastraszanie, wymuszanie 

itp.), 

2. Zabrania się korzystania uczniom z multimedialnych środków przekazu w czasie trwania zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 22 

NAGRODY  I  TRYB  WNOSZENIA  ZASTRZEŻEŃ 

1. Każdy uczeń 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 CKPiU; 

2. Do udzielenia nagród uprawnieni są: 

1) dyrektor CKPiU 

2) rada pedagogiczna; 

3) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CKPiU; 

4) nauczyciel – opiekun oddziału. 

3. Rodzaje nagród: 

1) pochwała nauczyciela – opiekuna klasy; 

2) pochwała kierownika właściwej jednostki organizacyjnej CKPiU,; 

3)  pochwała dyrektora CKPiU 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. 

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:  

1) zastrzeżenie do przyznanej nagrody ma formę wniosku złożonego na piśmie; 

2) wniosek może złożyć uczeń lub rodzice; 

3) wniosek należy skierować do dyrektora CKPiU i należy go złożyć w sekretariacie szkoły w terminie  

3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie; 

4) wniosek ma zawierać uzasadnienie, czyli podanie powodu, dla którego wniosek jest składany; 

5) dyrektor CKPiU w terminie 3 dni roboczych jest zobowiązany odpowiedzieć pisemnie na złożony 

wniosek; 

6) w czasie rozpoznawania zastrzeżeń dyrektor CKPiU może wykorzystać opinię opiekuna oddziału  

i innych nauczycieli i specjalistów CKPiU; 

7) wyjaśnienie dyrektora szkoły jest ostateczne; 

8) w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia  szkoły, opiekun oddziału powiadamia 

rodziców ucznia. 

 

 

§ 23 

KARY  ORAZ  TRYB  ODWOŁYWANIA  SIĘ  OD  KARY 

1. Wobec każdego ucznia może być zastosowana kara porządkowa. 

2. Karę mogą wymierzyć : 

1) dyrektor CKPiU wobec każdego ucznia, 

2) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CKPiU wobec ucznia odbywającego zajęcia w tej 

jednostce, 

3) nauczyciel – opiekun klasy, wobec swojego wychowanka, 

4) rada pedagogiczna wobec każdego ucznia, 

5) każdy nauczyciel wobec każdego ucznia  – 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. 

4. Zastosowanie wobec ucznia kary porządkowej, może być wymierzone za nieprzestrzeganie obowiązków, 

o których mowa w § 28 ust.1 pkt: 1-18 

5. Wymierzona kara powinna być współmierna do winy. 

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

1) ustały przyczyny wymierzenia kary; 

2) uczeń w zgodnej opinii uczniów, nauczyciela – opiekuna klasy i rady pedagogicznej naprawił 

wyrządzone szkody. 

7. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów przez dyrektora CKPiU 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 z listy uczniów określa § 34. 

8. Przewiduje się następujący tryb odwołania od wymierzonej uczniowi kary: 

1) uczeń 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 CKPiU. Dyrektor przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające i decyduje o utrzymaniu bądź anulowaniu kary; 

2) uczeń 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 CKPiU. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i decyduje o utrzymaniu 

bądź anulowaniu kary; 

3) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 14 dni od chwili powiadomienia o karze 

nałożonej przez dyrektora CKPiU 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 : 

b) publicznego oświadczenia o nałożonej karze, złożonego w obecności ukaranego ucznia wobec 

społeczności klasy lub wszystkich uczniów  CKPiU , 

c) wręczenia uczniowi pisemnego zawiadomienia, 

d) wysłania pisemnego zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru na adres domowy ucznia. 

9. CKZ ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowanej wobec niego karze. 

10. Wykonanie kary, o której mowa w ust.3 pkt 3) może być zawieszone przez dyrektora  CKPiU na czas 

próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego. 

11. 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 w zgodnej opinii uczniów, nauczyciela – opiekuna klasy i rady pedagogicznej naprawił 

wyrządzone szkody. 

 

§ 24 

SKREŚLENIE  UCZNIA  Z  LISTY  UCZNIÓW  CKZ 

1. Uczeń może zostać skreślony z listy bez zachowania gradacji kar porządkowych w przypadku rażącego 

naruszenia norm postępowania wynikających z obowiązków ucznia, 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 CKPiU w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

4) rozprowadzania narkotyków i środków odurzających lub nakłaniania kolegów do ich zażywania; 

5) zachowania uwłaczającego godności osobistej nauczycieli, innych pracowników CKPiU i kolegów; 

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

 

 

ROZDZIAŁ  9 

WARUNKI  I  SPOSÓB  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

§ 25 

1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów CKZ odbywa się na zasadach określonych dla uczniów  szkół 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania zawierają przyjęte przez radę pedagogiczną CKZ  

i zatwierdzone do stosowania warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia - ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia  polega 

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 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 oraz obowiązków określonych  

w statutach CKPiU i CKZ. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 



3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie i ustalanie: 

a) śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

według skali, o której mowa w § 21, ust.9 

b) śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 21 ust. 13 i ust. 

17, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie: 

a) rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

b) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 21 ust. 13 i ust. 17, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Nauczyciele CKPiU, na początku każdego roku szkolnego, w ramach komisji przedmiotów ogólnych  

i zawodowych, zobowiązani są do opracowania w formie pisemnej wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz określenia sposobów sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. Opracowane dokumenty winny zostać złożone u dyrektora CKPiU. 

7. Nauczyciele CKPiU  mają obowiązek poinformować uczniów – na zajęciach w ramach szkolenia 

wstępnego o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

8. Nauczyciele - opiekunowie klas na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformować 

uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  na zajęciach edukacyjnych 

odbywanych w CKZ, w tym oceniania zachowania 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, jak i rodziców ucznia. 

10. Na wniosek ucznia lub rodziców  nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

11. Na wniosek ucznia lub rodziców ucznia , sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia  jest udostępniana uczniowi lub rodzicom ucznia . 

12. Ogranicza się liczbę pisemnych prac kontrolnych lub długotrwałych sprawdzianów umiejętności 

praktycznych do jednego w ciągu całego tygodnia. 

13. 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 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia  

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 

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, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w CKZ – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i pedagogów CKZ. 



§ 26 

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. 10 i ust. 14 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych 

oraz śródrocznej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2,  

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. 13 pkt. 1 i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie  

z ust.4 

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 CKZ. 

3. Zasady klasyfikacji rocznej: 

1) klasyfikowanie roczne  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 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 CKZ, według skali, o której mowa w ust. 9. i ust. 13, 

2) 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 § 25 ust. 13 pkt.1,  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 4. 

4. 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. 

5. W terminie 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel - opiekun 

klasy informuje ucznia i jego rodziców  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. 

6. Ustala się następującą procedurę powiadamiania uczniów, rodziców  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) zatwierdzone przez radę pedagogiczną CKZ klasyfikacyjne oceny śródroczne, oceny roczne i oceny 

zachowania, przekazywane są do macierzystej szkoły ucznia przed planowanym terminem ich 

konferencji klasyfikacyjnej, 

3) 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, 

4) w uzasadnionych przypadkach możliwe są indywidualne spotkania rodziców  z nauczycielami CKZ 

poza wyznaczonymi dniami zebrań rodziców. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala nauczyciel– opiekun klasy w porozumieniu 

z nauczycielami prowadzącymi poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tej klasie,  

z zastrzeżeniem ust.11. 



9. Przyjmuje się następującą skalę i kryteria ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 11: 

1) skala ocen: 

a) stopień celujący -  6 

b) stopień bardzo dobry -  5 

c) stopień dobry -  4 

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,  

lit. a) – e), 

1b)  negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena o której mowa w pkt.  1, lit. 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 otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy jego wiedza i umiejętności: 

 wykraczają poza program nauczania, 

 stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia, 

 wynikają z jego indywidualnych zainteresowań i zapewniają pełne wykorzystanie 

wiadomości dodatkowych, 

b) uczeń 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 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 otrzymuje ocenę dostateczną wtedy, gdy opanował wiedzę i umiejętności zawarte  

w podstawie programowej, 

e) uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy, gdy opanował wiedzę i umiejętności niezbędne  

w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu, 

f) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wtedy, gdy nie opanował wiedzy i umiejętności 

niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebnych w życiu. 

10. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie: 

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

2) zapisu np. oznaczającego nieprzygotowanie ucznia do zajęć; 

3) zapisu w formie „” oznaczającego nieobecność ucznia na określonej formie podsumowania 

osiągnięć edukacyjnych. 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną 

ocenę zachowania. 

12. Ocena zachowania na zajęciach edukacyjnych w CKZ 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 CKZ; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje CKPiU; 



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. 

13. 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.15. 

14. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 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. 

15. Śródroczna i roczna ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

16. Śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły. 

17. Ocenę zachowania ucznia na zajęciach edukacyjnych w CKPiU nauczyciel – opiekun klasy, 

uwzględniając: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinie kolegów z klasy lub innych uczniów CKPiU opinie nauczycieli i innych pracowników CKPi; 

3) uwagi odnotowane w dzienniku zajęć; 

4) frekwencję ucznia na zajęciach. 

18. Ocenę zachowania ustala na podstawie poniżej wymienionych kryteriów: 

1) kryteria podstawowe: 

a) okazywanie szacunku pracownikom CKPiU 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 CKPiU. 

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 CKPiU, 

f) prace na rzecz wolontariatu 

3) kryteria obniżające: 

a) wagarowanie, kradzież cudzej własności, 

b) okłamywanie nauczycieli, 

c) wulgarność wysławiania się, 

d) bójki w CKPiU i poza CKPiU, 

e) umyślne niszczenie cudzej własności, 

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

19. Ustala się następujące zasady wystawiania oceny zachowania: 

1) wzorowe – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria podstawowe oraz co najmniej dwa  

z kryteriów podwyższających; 

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. 



20. Uczniowi, o którym mowa w § 26. ust. 3 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , CKZ umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków. 

22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć przewidzianych szkolnym planem 

nauczania, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 27 

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  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 ma formę zadania praktycznego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor 

CKPiU CKPiU, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  

przez dyrektora CKPiU. 

7. 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. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3, pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora CKPiU, 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 CKPiU albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora CKPiU – jako przewodniczący komisji; 

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

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice  ucznia. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, CKZ 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,z zastrzeżeniem ust.15 i ust.17. W przypadku 

nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego negatywna roczna  ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

16. Ustalona przez nauczyciela – opiekuna klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust. 17. 



17. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora CKPiU, jeżeli uznają, że roczna  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. 

18. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor CKPiU powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej 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. 

19. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 18 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.  

20. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor CKPiU albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora CKPiU – 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 CKPiU 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, 

21. Nauczyciel, o którym mowa ust. 20 pkt. 1 lit. 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. 

22. Ustalona przez komisję roczna  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  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 18. 

23. 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. 

24. Do protokołu, o którym mowa w ust. 23pkt. 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. 

25. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

18,pkt. 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora CKPiU. 

26. Zapisy ust. 17 do ust. 24 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 

 

§ 28 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  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 CKPiU 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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora CKPiU. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor CKPiU albo nauczyciel wyznaczony przez niego – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor CKPiU 

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). 

7. 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. 

8. 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 CKPiU, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 

 

§ 29 

1. Uczeń, w terminie do dwóch dni od ogłoszenia – w sposób, o którym mowa w § 21  

ust.  5 i 6 – przewidywanych rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, może wystąpić do dyrektora CKPiU 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) uzyskał na wniosku poparcie wychowawcy ze szkoły macierzystej oraz rodziców (prawnych 

opiekunów), w przypadku ucznia niepełnoletniego. 

2. Dyrektor CKPiU 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 CKPiU, 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. 23 

pkt.1. 

7. 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. 

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

9. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ  11 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 30 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu. 

2. Tablice i pieczęcie szkoły mają treść: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zabrzu. 41-800,  Zabrze, ul. 3 Maja 95 

3. Zasady prowadzenia i przechowania dokumentacji określa Statut CKPiU. Dokumenty  

z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie CKPiU w godzinach jego urzędowania. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespołu publicznych placówek  

i szkół oświatowych. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 31 

1. Rada pedagogiczna CKPiU przygotowuje projekt zmian Statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala 

Statut. 

2. Wniosek o zmiany zapisów w Statucie może wnieść Dyrektor CKPiU oraz każdy kolegialny organ 

CKPiU, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. W przypadku, gdy liczba wprowadzonych zmian zaburza czytelność Statutu, Dyrektor CKPiU jest 

upoważniony do przygotowania jego tekstu jednolitego. 

4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem lub jego tekstem jednolitym wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 

5. Statut udostępnia się do wglądu w Bibliotece szkolnej, zaś w formie elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej CKPiU oraz na stronie www.ckp.zabrze.pl w zakładce „O nas”. 

 

 

http://www.ckp.zabrze.pl/

