
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2019/2020 

Rady Pedagogicznej CKPiU w Zabrzu  

z dnia 28.11.2019 r. 

 

STATUT 

SZKOŁY POLICEALNEJ nr 9 w ZABRZU 

w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO nr 1  

w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO  

w ZABRZU ul. 3 Maja 95 

 

(uchwalony na podstawie art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 11.01.2017 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 72 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2  Ustawy z dnia 

14.12.2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 z późn. zm.) 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJA O SZKOLE POLICEALNEJ 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba szkoły: Szkoły Policealna nr 9 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, zwana dalej „szkołą policealną”. 

2. Szkoła policealna jest przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie  

lub wykształcenie średnie branżowe. 

3. Kształcenie zawodowe odbywa się w formie zaocznej i w okresie nauczania nie dłuższym niż  

2,5 roku. 

4. Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 

egzaminów zawodowych w danym zawodzie, co oznacza uzyskanie kwalifikacji pełnych  

na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

5. Szkoła policealna prowadzi kształcenie w zawodach:  

1) technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) technik administracji, 

3) florysta, 

4) technik usług kosmetycznych. 

6. Szkoła policealna prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie przedmiotowego  

lub modułowego programu nauczania dla zawodu. 

7. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa 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 – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną nr 9 w Zabrzu, 

4) 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, 

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, 

6) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli uczących w Szkole 

Policealnej nr 9  w Zabrzu, 

7) nauczycielu opiekunie oddziału – rozumie się przez to nauczyciela szkoły policealnej, 

któremu powierzono opiekę nad oddziałem, 



8) pracownikach niebędących nauczycielami – należy przez to rozumieć pracowników 

ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi, zatrudnionych w CKPiU  

w Zabrzu, 

9) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy Szkoły Policealnej nr 9 w Zabrzu, 

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

Radą słuchaczy, 

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

wynagrodzenia wykonuje  swoje świadczenia. 

8. Szkole policealnej nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej 

CKPiU i samorządu słuchaczy. 

9. Nazwa szkoły policealnej jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach urzędowych może 

być używany skrót nazwy. 

§ 2 

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

ul. Powstańców Śląskich 5-7. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą  

40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY POLICEALNEJ 

§ 3 

1. Celem szkoły jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, 

społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości słuchacza, przygotowanie do pełnienia 

określonej roli zawodowej w społeczeństwie. 

2. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:  

1) umożliwia zdobycie osobom posiadającym wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły  

i dyplomu zawodowego, 

2) sprzyja rozwojowi wszechstronnych zainteresowań i osobowości słuchaczy,  

3) organizuje kształcenie w zawodach, o których mowa w § 1, ust. 5. 

3. Celem kształcenia zawodowego w szkole jest przygotowanie uczących się do życia  

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

§ 4 

1. Szkoła zapewnia słuchaczom poszanowanie godności osobistej i kształtuje właściwe relacje 

międzyludzkie. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. 

3. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi z napisem  

4. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy są 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo słuchaczy. 

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

6. 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 do przygotowania i przedstawienia 

Dyrektorowi CKPiU do zatwierdzenia całości wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym 

przez Dyrektora. 

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

8. Szkoła policealna wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku słuchaczy i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 



1) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w szkole, zwanemu dalej nauczycielem opiekunem oddziału, 

2) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i 

jej skuteczności, powierza się jednemu nauczycielowi opiekunowi oddziału prowadzenie 

oddziału przez cały etap edukacyjny.  

9. 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.  

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

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

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY POLICEALNEJ 

§ 5 

1. Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje określają postanowienia Statutu CKPiU. 

2. Szczegółowe zasady współdziałania organów CKPiU oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi określają postanowienia Statutu CKPiU.  

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY POLICEALNEJ 

§ 6 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych  

i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września lub  mogą 

rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu lutego. 

4. Do realizacji celów statutowych szkoły policealnej słuchacze posiadają dostęp do następującej 

bazy:  

1) sal dydaktycznych i pracowni przedmiotowych, 

2) biblioteki, 

3) pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych, 

4) pomieszczenia sanitarno – higieniczne i szatni. 

5. W celu dokumentowania bieżącej pracy ze słuchaczem i udostępniania stałej informacji  

o wynikach pracy słuchaczom szkoła prowadzi dziennik lekcyjny w formie papierowej  

lub/i elektronicznej. Dziennik lekcyjny jest prowadzony według przepisów ministra właściwego  

do spraw oświaty i wychowania.  

§ 7 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły policealnej jest oddział. 

2. Organ prowadzący szkołę policealną w porozumieniu z dyrektorem CKPiU ustala liczbę 

oddziałów klas pierwszych oraz liczbę słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych. 

3. Liczba słuchaczy w oddziale nie powinna przekraczać 42. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. 

§ 8 

1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa opracowany przez 

Dyrektora arkusz organizacji CKPiU, o którym mowa w Statucie CKPiU. 

2. Zawartość arkusza organizacji CKPiU i tryb jego zatwierdzania określa Statut CKPiU. 



3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji CKPiU Dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 9 

1. Plan nauczania zawiera przede wszystkim zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, 

określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

przysługuje słuchaczom  jedna duża przerwa trwająca 30 minut. 

4. Zajęcia edukacyjne kształcenia zawodowego, prowadzonego na podstawie modułowego 

programu nauczania dla danego zawodu, powinny być realizowane w grupach słuchaczy, zgodnie 

z wytycznymi wynikającymi z tego programu. 

5. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w semestrze ustalonym przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej 

nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej  

niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, 

dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin 

przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg 

praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. słuchacze mogą odbywać 

praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk 

wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej. 

6. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

zawodowego dokonuje Dyrektor CKPiU, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia 

organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych  

na kształcenie zawodowe. 

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

co dwa tygodnie przez dwa dni. 

8. 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. 

9. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej 

liczby godzin  zajęć w semestrze. 

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

pierwszą – wprowadzającą, i drugą – przedegzaminacyjną. 

§ 10 

1. Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określają postanowienia 

Statutu CKPiU. 

2. Szczegółowe zasady doradztwa zawodowego określają postanowienia stoutu CKU nr 1. 

3. Ogólne zasady organizacji współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, określają 

postanowienia Statutu CKPiU. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określają 

postanowienia Statutu CKU nr 1. 

§ 11 

Organizację biblioteki szkolnej, zadania nauczyciela bibliotekarza oraz warunki i zakres współpracy 

biblioteki szkolnej z uczniami, słuchaczami, nauczycielami i rodzicami, a także z innymi bibliotekami 

określają postanowienia Statutu CKPiU i Regulamin Biblioteki szkolnej. 

 

 



§ 12 

Szczegółowe zasady udzielania Słuchaczom pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

i motywacyjnym określają postanowienia Statutu CKU nr 1. 

§ 13 

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

pedagogiczne, określa Statut CKPiU. 

2. Zasady działania w szkole policealnej stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, określa  Statut CKPiU. 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY POLICEALNEJ 

§ 14 

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

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

zawodowego określa Statut CKPiU. 

§ 15 

ZADANIA  NAUCZYCIELIA SZKOŁY POLICEALNEJ 

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, w szczególności  

za systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

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 oparciuo 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 informacjio 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 § 9 ust. 9. 

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. 

§ 16 

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 i pedagoga szkolnego. 

ROZDZIAŁ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

§ 17 

1. Na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 



2. Dyrektor CKPiU do końca lutego, a w przypadku oddziałów, w których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, 

podaje do publicznej wiadomości szczegółowe zasady rekrutacji na nowy rok szkolny. 

3. 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. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły zawiera w szczególności: 

1) terminy rekrutacji, 

2) warunki przyjęcia do szkół, 

3) kryteria rekrutacyjne, 

4) odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata. 

5. Dyrektor CKPiU może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 3, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

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

niepowołania oddziału. 

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

8. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem CKPiU, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym w zasadach, o których 

mowa w ust. 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się słuchacza na podstawie 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. 

§ 18 

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) znać zasady dotyczące 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 odświętny, 

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). 

§ 19 

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 lub opiekuna organizacji szkolnych, 

2) pochwała nauczyciela – opiekuna oddziału, 

3) pochwała Dyrektora CKPiU. 

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.  

 

§ 20 

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 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 7 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

§ 21 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  kształcenia  

w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –  

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

§ 22  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie bieżących ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali  

i w formach przyjętych w szkole,  

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 23  

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele samodzielnie  

lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora CKPiU. Ustalone zasady 

tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania  i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego 

przedmiotu. Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są w bibliotece szkolnej w godzinach jej 

pracy.  

2. Nauczyciele na początku każdego semestru, do 21 dni od jego rozpoczęcia informują słuchaczy 

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z 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 zajęć edukacyjnych. 

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są 

odrębnymi dokumentami.  



3. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2 informacji słuchaczom nauczyciel 

umieszcza w dzienniku zajęć lekcyjnych. 

§ 24  

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w tym z praktycznej nauki zawodu, 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, w przypadku organizowania 

praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych. 

2. Oceny są jawne dla słuchacza. 

3. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane 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.  

§ 25  

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza w przypadkach 

określonych innymi przepisami. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych  

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność  

lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami. 

§ 26  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.   

2. Słuchacz jest klasyfikowany po każdym semestrze. 

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

i czerwcu. 

4. 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. 

5. 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. 

6. kryteria ustalania poszczególnych ocen: 

1) słuchacz otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy jego wiedza i 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. 

7. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, lub „-” 

(minus), poza stopniem niedostatecznym.  

§ 27 

1. Dyrektor CKPiU: 

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli 

przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski - w zawodzie, w którym 

się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej lub 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu  

dla danego zawodu, 

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli 

przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo 

równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające 

kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w 

zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument 

równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu  

dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci lub 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,  

w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 

kształci, 



3) zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości, 

jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi CKPiU  

w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora CKPiU 

wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci,  

i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 

uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu. Dyrektor CKPiU zapewnia warunki  

i określa sposób realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu. 

5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej 

nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: 

1) "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w całości z praktycznej 

nauki zawodu", 

2) "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w części z praktycznej 

nauki zawodu" 

–  oraz podstawę prawną zwolnienia. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy 

przedsiębiorczości w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę 

jego wydania. 

§ 28 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

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. Egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć egzaminacyjnych  mają formę 

egzaminu ustnego, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 5 i 6, 

5. Słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, w formie pisemnej,  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych  

dla zawodu, w którym się kształci. 

6. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych  

dla zawodu, o których mowa w ust. 3, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych 

zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

7. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego. 

8. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej 

połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane  

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

9. Egzamin semestralny przeprowadza się w miesiącu styczniu i czerwcu danego roku. Nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru 

informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

10. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują pisemnie słuchacza, czy spełnia warunki 

dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 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. 

11. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego  

w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w termin dodatkowym, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

12. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 29. 

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

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

oraz egzaminu poprawkowego, w którym mowa w §29 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. 

15. 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. 

§ 29 

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 dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci, wskazanych dla danego zawodu 

przez radę pedagogiczną, składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 

edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego. 

6. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, 

zgodnie z § 28 ust. 9, dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

7. Egzamin poprawkowy z zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zgodnie z § 28 ust. 14  

i 15. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły. 

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

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

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

programowo wyższy. 

§ 30 

1. Słuchacz w terminie do dwóch dni od ogłoszenia 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 najwyżej 25% zajęć 

edukacyjnych, 

2) uzyskał na wniosku poparcie 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 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. 

7. 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. 

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

9. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

10. Na wniosek słuchacza, dokumentacja dotycząca: egzaminu klasyfikacyjnego, semestralnego, 

poprawkowego lub innej formy oceniania słuchacza – jest udostępniana do wglądu słuchaczowi. 

§ 31 

1. Słuchacz może zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora CKPiU, jeżeli uzna,  

że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

semestralnych zajęć dydaktycznych.  

2. 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 w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej albo zadań praktycznych, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

4. 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. 

5. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 32 

1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny 

klasyfikacyjne, 

2) przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany  

w danym semestrze. 

2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, Dyrektor szkoły skreśla, 

w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor szkoły na pisemny wniosek słuchacza, 

może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz  

w okresie kształcenia w danej szkole. 

4. Wniosek ten słuchacz składa do Dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia przez Radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

5. Dyrektor CKPiU może zwolnić słuchacza powtarzającego semestrz realizacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. 

6. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony” lub „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

7. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, oraz 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodzie. 

 

ROZDZIAŁ 8 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 33 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Szkoła Policealna nr 9 w Zabrzu. 

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

Policealna nr 9 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. 

§ 34 

1. Rada pedagogiczna CKPiU przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły policealnej 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/

