
Załącznik do uchwały Nr 11/2019/2020  

Rady Pedagogicznej CKPiU w Zabrzu  

z dnia 28.11.2019 r. 

 

 

 

STATUT 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

DLA DOROSŁYCH  

w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO nr 1 w ZABRZU 

w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO w ZABRZU  

 
(uchwalony na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2  Ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo 

oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), a także art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 

11.01.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 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) CKU nr 1 – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 

3) Szkole Policealnej – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną nr 9 w Zabrzu, 

4) Szkole – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zabrzu. w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są 

przyjmowane osoby pełnoletnie oraz osoby kończące 18 lat w roku kalendarzowym, 

w którym są przyjmowane do szkół, zwanym tutaj także „szkołą”, 

5) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy II Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Zabrzu; 

6) samorządzie słuchaczy – należy przez to rozumieć społeczny organ CKPiU, zwany 

także Radą słuchaczy, 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów 

słuchaczy niepełnoletnich  oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad nimi; 

8) 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; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli uczących  

w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zabrzu; 

10) nauczycielu opiekunie oddziału – rozumie się przez to nauczyciela szkoły, któremu 

powierzono opiekę nad oddziałem, 

11) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną CKPiU  

w Zabrzu; 

12) pracownikach niebędących nauczycielami - należy przez to rozumieć pracowników 

ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi, zatrudnionych  

w CKPiU w Zabrzu; 

13) wolontariuszu – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną, która ochotniczo  

i bez wynagrodzenia wykonuje  swoje świadczenia; 

2. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

3. W szkole prowadzone są: 

1) do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

dla dorosłych; 

2) od roku 2019/2020 oddziały czteroletniego liceum ogólnokształcącego  

dla dorosłych; 



 

ROZDZIAŁ 2 

NAZWA I TYP SZKOŁY 

§ 2 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu, 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia 

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

2. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zabrze z siedzibą 41-800 Zabrze,  

ul. Powstańców Śl. 5-7. 

3. Organem nadzorującym Śląski Kurator Oświaty z siedzibą 40-024 Katowice,  

ul. Powstańców  41a. 

4. Szkoła kształci w czteroletnim cyklu, w systemie zaocznym, absolwentów gimnazjum  

i szkół podstawowych na podstawie świadectwa. 

5. Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

6. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy. 

 

ROZDZIAŁ 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie 

prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Celem 

nauczania i wychowania, poza wymienionymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły, jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, 

psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości słuchacz, 

przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Kształcenie w szkole ma na celu: 

1) umożliwienie absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych uzyskanie 

wykształcenia na poziomie liceum; 

2) stworzenie słuchaczom warunków do pełnej realizacji obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania; 

3) przygotowanie słuchaczy do samokształcenia; 

4) rozbudzenie potrzeby dokształcania się oraz doskonalenia i aktualizacji wiedzy 

w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej; 

5) przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

6) zapoznanie z funkcjami, metodami i strategiami zarządzania firmą, 

z uwzględnieniem etyki biznesu; 

7) pogłębienie wiedzy ekonomicznej; 

8) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy; 

9) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie  

ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie 

się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, 

definiowanie, posługiwanie się przykładami; 

10) zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości słuchaczy; 

11)  zdobywanie przez słuchaczy umiejętności formułowania samodzielnych 

i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu; 

12) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

13) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających słuchaczom obcowanie 

z kulturą i jej rozumienie; 



14) rozwijanie u słuchaczy szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata  

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.  

4. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia. 

5. Szkoła zapewnia słuchaczom poszanowanie godności osobistej i kształtuje właściwe 

relacje międzyludzkie. 

6. Szkoła zapewnia rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej 

stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. 

7. Szkoła przygotowuje słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

8. Szkoła wzmacnia poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania  

do historii i tradycji narodowych. 

9. Uczy kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie,w tym  

w środowiskach wirtualnych. 

10. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

11. Zamierzone cele i zadania szkoła realizuje poprzez: 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie merytorycznym; 

2) stosowanie zróżnicowanych metod nauczania; 

3) pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej; 

4) umożliwienie rozwoju zainteresowań; 

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 

6) tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy; 

7) współpracę ze szkolnictwem wyższym; 

12. Szkoła umożliwia słuchaczom uczestnictwo w działalności wolontariatu  

oraz upowszechnia idee wolontariatu wśród słuchaczy: 

1) obszary wolontariatu, w które szkoła 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 szkole: 

a) wolontariat w szkole działa w oparciu o zasadę dobrowolności,  

b) w szkole może działać rada wolontariatu, która pełni funkcję doradczo-

opiniującą dla dyrektora CKPiU, 

c) dyrektor CKPiU każdorazowo zawiera porozumienie z korzystającym  

ze świadczenia wolontariuszy. 

13. Szkoła organizuje kształcenie i prowadzi nadzór umożliwiający spełnianie obowiązku 

nauki przez słuchacza, o którym mowa w § 13 ust. 3 statutu. 

14. Wykonywanie celów i zadań szkoły odbywa się: 



1) w bieżącej pracy z słuchaczami w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w czasie zajęć:  

a) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które 

rozwijają zainteresowania i uzdolnienia słuchaczy, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności, 

b) z zakresu doradztwa zawodowego, 

3) innych zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANY SZKOŁY 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 SZKOŁY 

 

§5 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem  

31 sierpnia następnego roku: 

1) rok szkolny dzieli się na dwa semestry, 

2) zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie zaocznym rozpoczynają się 

w pierwszym tygodniu  września, a kończą w najbliższy piątek po dniu20 czerwca; 

3) jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczne – 

rozpoczynają się w najbliższym tygodniu po dniu 1września, 

4) terminy zjazdów i egzaminów ustala dyrektor CKPiU i podaje do wiadomości 

słuchaczom. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów 

nauczania. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

zawiera arkusz organizacji szkoły. 

4. Arkusz organizacji szkoły  opracowuje dyrektor CKPiU. 

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

sprawującego nadzór pedagogiczny i związków zawodowych. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor CKPiU, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala terminy zjazdów  

i rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

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

8. Liceum dla dorosłych w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia słuchaczom  

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 szkole; 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak  

niż60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

10. Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej  

dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach. 



11. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe mogą być też organizowane w grupie oddziałowej, 

grupie międzyoddziałowej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach. 

12. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  

z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych słuchaczy. 

13. Dyrektor CKPiU w porozumieniu z Radą pedagogiczną uwzględniając zainteresowania 

słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, wyznacza  

na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału dwa przedmioty, ujęte w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym. 

14. Liczba słuchaczy w oddziale wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego 

szkołę mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 słuchaczy. 

15. W szkole, w każdym semestrze, organizowane są dla słuchaczy konsultacje zbiorowe 

co dwa tygodnie przez dwa dni. 

16. W przypadku, gdy dni wolne od pracy w danym roku kalendarzowym uniemożliwiają 

realizację tych zajęć co dwa tygodnie, konsultacje zbiorowe dla słuchaczy mogą odbywać 

się co tydzień przez 2 dni, 

17. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% 

ogólnej liczby godzin  zajęć w semestrze. 

18. W szkole organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: 

pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą – przedegzaminacyjną. 

19. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

20. Oddziałem opiekuje się nauczyciel opiekun oddziału. 

21. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane,  

aby nauczyciel opiekun oddziału opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

22. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku nauczyciela opiekuna oddziału:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 

opiekuna oddziału lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,  

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego nauczyciela opiekuna oddziału.  

23. Wnioski w sprawie zmiany nauczyciela opiekuna oddziału nie są dla Dyrektora wiążące. 

O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni. 

24. W szkole przyznawana jest pomoc dla słuchaczy, którym z powodu trudnych warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź 

doraźnej pomocy, w tym  materialnej. 

25. Zasady przyjmowania studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne, określa Statut CKPiU. 

26. Zasady działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, określa  Statut CKPiU. 

 

ROZDZIAŁ 6 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

§ 6 

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 i zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

określa statut CKPiU. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 7 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§ 7 

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. Organizację biblioteki CKPiU oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej  

z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określa statut CKPiU. 

4. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych ustala regulamin biblioteki. 

5. Szczegółowy zakres zadań biblioteki CKPiU określa  statut CKPiU. 

 

ROZDZIAŁ 8 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 8 

1. Ogólny zakres zadań nauczycieli i innych pracowników określa Statut CKPiU,  

2. Szczegółowe zakresy zadań nauczyciela bibliotekarza, pedagoga szkolnego, nauczyciela 

doradcy zawodowego określają Statut CKPiU i Statut CKU nr 1. 

 

§ 9 

ZADANIA  NAUCZYCIELIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

 DLA DOROSŁYCH 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny  

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania swych zadań z uwzględnieniem dobra 

słuchacza, poszanowania jego godności osobistej,  wspomagania go w jego 

wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska 

wychowawczego. 

3. W szczególności zakres zadań nauczyciela związany jest z: 

1) odpowiedzialnością za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo słuchaczy, 

2) rzetelnym realizowaniem zadań  związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego wyniki, 

3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wzbogacanie swojego warsztatu pracy oraz doskonalenie umiejętności 

dydaktycznych i merytorycznych, 

5) dążenie do pełni rozwoju osobowego, 

6) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem wiedzy merytorycznej; 

7) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich 

traktowaniem, 

8) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb słuchaczy, 

9) wspieraniem rozwoju psychicznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań, 

10) uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

11) aktywnym uczestniczeniem w posiedzeniach rady pedagogicznej, 

12) uwzględnianiem w swojej działalności dydaktycznej metod pracy ze słuchaczem 

zdolnym oraz ze słuchaczem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, 

13) kształceniem i wychowywaniem słuchaczy w umiłowaniu Ojczyzny, 



14) w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

15) dbaniem o kształtowanie wśród słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów, 

16) udzielaniem słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji 

o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

17) indywidualizowaniem pracy z słuchaczem zajęciach edukacyjnych odpowiednio  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

słuchacza. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu 

kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów,  

o których mowa w §5 ust. 13. 

5. Dyrektor CKPiU  tworzy zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. Zadania zespołu są następujące: 

1) wybór programów nauczania i rekomendowanie ich, w postaci szkolnego zestawu 

programów nauczania, 

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, 

3) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

4) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy (przedmiotowy system 

oceniania), 

5) przeprowadzanie badania wyników nauczania, 

6) dokonywanie ewaluacji osiągniętych wyników i opracowanie wniosków do dalszej 

pracy, 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

9) analizowanie wyników próbnych egzaminów i opracowanie wniosków dotyczących 

form dalszej z słuchaczami, 

10) prowadzenie dokumentacji swojej pracy i składania okresowych sprawozdań  

na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

7. CKPiU zatrudnia nauczyciela pedagoga szkolnego, którego kwalifikacje określają 

odrębne przepisy. 

8. CKPiU zatrudnia nauczyciela bibliotekarza, którego kwalifikacje określają odrębne 

przepisy. 

9. Pozostałe zadania nauczycieli zawarte są w statutach CKPiU i CKU nr 1.. 

 

§ 10 

1. Zadaniem nauczyciela opiekuna oddziału jest sprawowanie opieki nad słuchaczami 

powierzonego oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez słuchacza. 

2. Nauczyciel opiekun oddziału w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:  

1) diagnozować warunki życia i warunki swoich słuchaczy, 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji działań, 

3) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

4) śledzić postępy w nauce swoich słuchaczy, 

5) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich słuchaczy na zajęcia, 

3. Nauczyciel opiekun oddziału prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

4. Nauczyciel opiekun oddziału ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej  

i metodycznej z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga i psychologa. 



§ 11 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Szczegółowe zasady udzielania słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną określa Statut CKU nr 1. 

 

§ 12 

WSPÓŁPRACA 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 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. 

 

ROZDZIAŁ 9 

SŁUCHACZE SZKOŁY 

 

§ 13 

REKRUTACJA 

 

1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 

18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 

2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum,  

albo ośmioletniej szkoły podstawowej 

3. Do szkoły można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych ukończyła 16 lat,  jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia 

związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 

podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży zgodnie  

z  przepisami. 

4. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 

albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy dyrektor CKPiU corocznym 

zarządzeniem powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, ustala 

postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, wyznacza jej przewodniczącego  

i określa zadania jej członków. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły zawiera w szczególności: 

1) terminy rekrutacji, 

2) warunki przyjęcia do szkół dla dorosłych, 

3) kryteria rekrutacyjne, 

4) odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata, 

7. Dyrektor CKPiU może odstąpić od powołania komisji, o której mowa 

w ust. 5, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza 

lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

8. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, dyrektor CKPiU zastrzega sobie prawo 

niepowołania oddziału. 

9. W przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej innego typu do liceum,  

lub szkoły publicznej lub niepublicznej tego samego typu o przyjęciu decyduje dyrektor 

CKPiU na podstawie wpisu w indeksie i odpisu arkusza ocen. 

10. W przypadku określonym w ust.9 dyrektor CKPiU wyznacza egzaminy klasyfikacyjne 

z różnic programowych. 

11. Dyrektor CKPiU decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestry programowo wyższe. 

12. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się słuchacza na podstawie: 



1) wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego  

w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego 

samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz 

odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania: 

a) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 

słuchacza zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie 

rozszerzonym, 

b) słuchacza przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień 

szkoły publicznej, 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

słuchacza. 

13. Dyrektor CKPiU ponadto: 

1) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne z różnic programowych, 

2) przekazuje kandydatom do szkoły aktualne informacje związane z rekrutacją. 

14. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 12pkt. 2, przeprowadza się 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy 

programowo niższej od klasy, do której słuchacz przechodzi. 

15. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której słuchacz 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. 

16. Jeżeli w semestrze, na który słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu 

obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego słuchacz uczył się  

w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie  

na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, słuchacz może: 

1) uczyć się danego języka (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego 

uczył się w poprzedniej szkole, albo 

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole. 

17. Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków 

obcych), jako przedmiotu, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, 

wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor CKPiU nie może 

zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

innej szkoły. 

 

§ 14 

1. Ustala się warunki przyjmowania do szkoły osób przybywających z zagranicy: 

1) Na warunkach dotyczących obywateli polskich przyjmuje się do szkoły niżej 

wymienione osoby nie będące obywatelami polskimi: 

a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu, 

b) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, 

c) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) osoby posiadające ważną Kartę Polaka, 

e) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, 

f) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin, 

g) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, 



h) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych,  

oraz członkowie ich rodzin, 

i) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin, 

j) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

k) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia  

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

l) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia  

na pobyt czasowy w oparciu o odrębne przepisy, 

m) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej,  

oraz członkowie ich rodzin, 

n) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Osoby niebędące obywatelami polskimi nie wymienione w ust. 1 mogą korzystać 

z nauki w liceum: 

a) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego 

do spraw  oświaty i wychowania, 

b) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący 

szkołę lub placówkę, przez dyrektora, 

c) na warunkach odpłatności. 

2. Dyrektor CKPiU decyduje o przyjęciu do szkoły słuchacza przybywającego z zagranicy. 

3. Słuchacz przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr,  

na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych przeprowadza się formie pisemnej  

i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą: 

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

komisji, 

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

egzamin. 

6. 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 słuchacza, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu  

przez słuchacza zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

słuchacza. 

 

§ 15 

BEZPIECZEŃSTWO SŁUCHACZY 

 

1. Dyrektor CKPiU zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu słuchaczy 

w szkole. 

2. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi z napisem  

3.  Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – 

organizatorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo słuchaczy. 

4.  Wycieczki turystyki kwalifikowanej, organizowane są według odrębnych przepisów. 

5. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według przepisów 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji 

krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-11-2019&qplikid=4186#P4186A7


do przygotowania i przedstawienia Dyrektorowi CKPiU do zatwierdzenia całości 

wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym przez Dyrektora. 

6. Za bezpieczeństwo słuchaczy w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 

 

§ 16 

RODZAJE NAGRÓD I KAR 

 WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA SŁUCHACZOM ORAZ TRYB WNOSZENIA 

ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY LUB KARY 

 

1. Słuchacz ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych,  

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

4) poszanowania swej godności, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorząd słuchaczy, 

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) być przygotowanym do każdych zajęć, 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

4) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój uroczysty, poza dniami 

uroczystości dopuszcza się strój swobodny. 

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

7) usprawiedliwiać nieobecność w formie pisemnej w ciągu 14 dni od momentu ustania 

nieobecności w formie pisemnej lub ustnej, 

8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody zainteresowanych, 

9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 

w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolny w jakiejkolwiek 

formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie 

połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie 

dydaktycznym), 

 

§ 17 

1. Słuchacz może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia,  

4) aktywne zaangażowanie w życie szkoły 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor CKPiU na wniosek nauczyciela opiekuna oddziału, 

samorządu słuchaczy, Rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy: 

1) pochwała nauczyciela opiekuna oddziału, 

2) pochwała Dyrektora CKPiU, 

3) dyplom uznania. 

4. Do każdej przyznanej nagrody słuchacz może wnieść pisemnie zastrzeżenie  

z uzasadnieniem do Dyrektora CKPiU w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody 

przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy 

do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę  

w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

 



§ 18 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym 

w Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie nauczyciela opiekuna oddziału 

2) nagana nauczyciela opiekuna oddziału, 

3) nagana Dyrektora CKPiU, 

3. Od każdej wymierzonej kary słuchacz może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem  

za pośrednictwem Samorządu słuchaczy lub nauczyciela opiekuna oddziału do Dyrektora 

CKPiU w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły 

przysługuje słuchaczowi, prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku  

o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. 

Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów szkoły. 

4. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia dokonuje 

Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie  

do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez 

Dyrektora, który wydał decyzję.  

5. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi 

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu 

w szkole, 

3) rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

szkoły, 

4) opuszczenie co najmniej połowy godzin zajęć przeznaczonych na realizację 

dowolnego przedmiotu w semestrze bez usprawiedliwienia, 

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) szczególnie rażące naruszanie postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio 

zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku, 

6. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa słuchacza, jest uprawniony do złożenia 

pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora CKPiU, który w zależności od wagi sprawy 

samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej 

odpowiedzi skarżącemu. 

 

ROZDZIAŁ 10 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

§19 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 



3) udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju, 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

5) dostarczenie słuchaczowi i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce i uzdolnieniach, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i semestralne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych 

w szkole, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

4) terminie sesji  egzaminacyjnej. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępnione słuchaczowi, 

a w przypadku niepełnoletniego słuchacza również jego rodzicom. 

7. Oceny są jawne dla słuchacza. 

8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

9. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane do wglądu słuchaczowi. 

Na wniosek słuchacza inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest 

udostępniana słuchaczowi – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez 

nauczyciela przedmiotu (dopuszcza się wydanie skserowanego dokumentu, koszty ponosi 

wnioskodawca). Prace pisemne z danego semestru nauczyciel przechowuje do końca 

nauki słuchacza w szkole policealnej.  

10. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza:  

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 w pkt 1) –3), który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów, 

11. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  



12. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć, o których mowa w ust. 11 uniemożliwia 

ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 20 

1. W szkole słuchacz jest klasyfikowany po każdym semestrze. Słuchacz podlega 

klasyfikacji: 

1) semestralnej, 

2) końcowej. 

2. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

3. W szkole oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa  

w § 31 ust. 3, ustala się po każdym semestrze.  

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach o których mowa w § 31 ust. 3 pkt. 

1 - 5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena o której mowa w § 31 ust. 3, pkt.6. 

6. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym 

semestrze oraz ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych. 

7. Oceny klasyfikacyjne pozytywne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią 

podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia 

przez niego szkoły. 

 

§ 21 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole są egzaminy semestralne przeprowadzane  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  

na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, 

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał  

z wymaganych ćwiczeń i zaliczeń oceny pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania.  

3. Jeżeli słuchacz: 

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane  

w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde 

z tych zajęć albo  

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1), ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

- w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

4. Słuchacz szkoły, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

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

wyznaczonym przez dyrektora CKPiU. 

5. Termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż  

do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia  

31 sierpnia. 

6. W szkole egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się 

z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 

semestralne zdaje się w formie ustnej. 

7. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się według 

skali, o której mowa w § 31 ust. 3. 



8. 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. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata  

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 22 

1. Słuchacz szkoły może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, 

o którym mowa w § 21 ust.6, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę  

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

i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

semestralne oceny klasyfikacyjne pozytywne, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1. 

4. Słuchacz, który nie spełnił warunków, o których mowa w § 21 ust. 3 nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

5. Słuchacz, o którym mowa w § 12 ust. 3 statutu, który nie spełnił warunków, o których 

mowa w § 21ust. 3 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i powtarza 

semestr. 

6. W przypadkach losowych, na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową 

lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru. 

 

§ 23 

1. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia egzaminów semestralnych: 

1) egzaminy semestralne organizowane są w trakcie sesji egzaminacyjnej  

po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze: 

2) egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, 

3) egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów 

zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących  

do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań, 

4) termin sesji egzaminacyjnej ustala i ogłasza dyrektor szkoły, 

5) egzaminy semestralne przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne. 

2. Z egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym  

oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, 

3) termin egzaminu, 

4) imiona i nazwisko słuchacza, którzy przystąpił do egzaminu, 

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez słuchacza. 

3. Do protokołu z egzaminu dołącza się: 

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej, 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku w formie ustnej,  



3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją  

o wykonaniu zadań praktycznych w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego. 

 

§24 

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania negatywnej oceny 

z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, oraz egzamin poprawkowy przeprowadza 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego  

w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia  

31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa sięz części 

pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje 

się w formie ustnej. 

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

wyznaczono, zgodnie z § 21 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

6. Egzamin poprawkowy z zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę 

zadań praktycznych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zgodnie 

z § 23 ust. 2 pkt.1 – 5. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

8. Słuchacz, o którym mowa w § 12 ust. 3 statutu, który nie zdał egzaminu poprawkowego, 

nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i powtarza semestr. 

 

§ 25 

1. Dyrektor CKPiU dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr 

z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio 

pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. 

§ 26 

Słuchacz kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne pozytywne. 

 

§27 

1. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować 

słuchacza o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych w terminie i formie, które określi rada pedagogiczna 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję  

na semestr programowo wyższy ani na ukończenie szkoły. 



4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie naukiw semestrze 

programowo wyższym, szkoła, umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków. 

 

§ 28 

1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się wyłącznie w sytuacjach, o których mowa  

w § 13 ust. 12pkt. 2 i ust. 13 pkt. 1. 

 

§ 29 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust. 3-11. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 3-11. 

3. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  

w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

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

dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza,  

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się ze słuchaczem. 

6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza 

wchodzą: 

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

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,  

z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 11. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu, 

4) imię i nazwisko słuchacza, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 



10. Do protokołu ze sprawdzianu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 30 

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

w § 27 ust. 1 – przewidywanych semestralnych 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 najwyżej25% 

zajęć edukacyjnych, 

2) uzyskał na wniosku poparcie nauczyciela opiekuna oddziału,  

2. Dyrektor CKPiU albo upoważniona przez niego osoba rozpatruje podanie słuchacza  

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 słuchacza 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 słuchacza w celu uzyskania wyższej niż 

przewidywana semestralnej 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 słuchacza w celu uzyskania wyższej  

niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej mogą być obecni nauczyciel 

opiekun oddziału i  wskazany przedstawiciel rady słuchaczy. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza w celu uzyskania 

wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej sporządza się protokół,  

o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt. 1-5. 

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

8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

9. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca: 

egzaminu klasyfikacyjnego, semestralnego, poprawkowego lub innej formy oceniania 

słuchacza – jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego 

rodzicom. 

 

§ 31 

1. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych oraz klasyfikowania  

na dwa semestry.   

2. Klasyfikację semestralną (i końcową) słuchaczy przeprowadza się w miesiącach styczniu 

i czerwcu (w przypadku klas programów najwyższych w miesiącu kwietniu) 

3. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się  

w stopniach według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 4): 

 



1) stopień celujący   –  6 

2) stopień bardzo dobry   –  5 

3) stopień dobry    –  4 

4) stopień dostateczny   –  3 

5) stopień dopuszczający  –  2 

6) stopień niedostateczny  –  1 

4. skala przeliczania progów procentowych wymagań edukacyjnych na poszczególne 

oceny: 

1) co najmniej 90% z poziomu podstawowego i co najmniej 90% z poziomu 

ponadpodstawowego  – 6,   

2) co najmniej 80% z poziomu podstawowego i 50% ÷ 89% z poziomu 

ponadpodstawowego  – 5,  

3) co najmniej 50% z poziomu podstawowego i 30% ÷ 49% z poziomu 

ponadpodstawowego  – 4, 

4) co najmniej 50% z poziomu podstawowego  – 3, 

5) 30% ÷ 49% z poziomu podstawowego   – 2,  

6) mniej niż 30% z poziomu podstawowego   – 1,  

5. kryteria ustalania poszczególnych ocen: 

1) słuchacz otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy jego wiedzai umiejętności: 

a) wykraczają poza program nauczania, 

b) stanowią efekt samodzielnej pracy słuchacza, 

c) wynikają z jego indywidualnych zainteresowań i zapewniają pełne 

wykorzystanie wiadomości dodatkowych, 

2) słuchacz otrzymuje ocenę bardzo dobrą wtedy, gdy w zakresie wiedzy 

i umiejętności: 

a) w pełni opanował treści programu nauczania, 

b) wykonuje czynności trudne, twórcze i złożone, 

c) korzysta z różnych źródeł i transferu wiedzy, 

d) rozwiązuje problemy występujące w procesie zdobywania wiedzy 

i umiejętności, 

3) słuchacz otrzymuje ocenę dobrą wtedy, gdy w zakresie wiedzy i umiejętności: 

a) wykonuje czynności bardziej złożone i mniej przystępne niż podstawowe,  

ale istotne w strukturze przedmiotu, 

b) wykonuje czynności w zakresie mogącym przekraczać treści zawarte 

w podstawie programowej, 

c) stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, wspierając tematy będące istotą 

programu danej klasy, 

4) słuchacz otrzymuje ocenę dostateczną wtedy, gdy opanował wiedzę i umiejętności 

zawarte w podstawie programowej, 

5) słuchacz otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy, gdy opanował wiedzę i umiejętności 

niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu, 

6) słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną wtedy, gdy nie opanował wiedzy 

i umiejętności niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebnych w życiu. 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ocen połówkowych (ze znakiem  +, –). 

 

ROZDZIAŁ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 32 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: II Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Zabrzu. 

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

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 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. 

 

§ 33 

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”. 

 

§ 34 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

1. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym  

tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji 

na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem  

1 września 2020 r. może stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

2. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy  

od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr 

pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem  

1 września 2020 r. może stać się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

3. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym  

tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji 

na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 

1 lutego 2022 r. może stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo 

4. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy  

od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie ukończył trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. może stać się słuchaczem 

semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

5. W szkole, do czasu wygaszenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego będą 

funkcjonowały organy społeczne szkoły (samorząd słuchaczy), które będą miały  

w swoim składzie przedstawicieli czteroletniego liceum ogólnokształcącego  

i trzyletniego liceum ogólnokształcącego.  

6. Uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego obowiązują zapisy 

niniejszego statutu. 
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