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STATUT 
Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie TEKST UJEDNOLICONY – 

uwzględniono zmiany zawarte w Uchwale nr  3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2015r.                                            

w sprawie zmian  w statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej „Centrum” jest jednostką publiczną i 

działa w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DZ.U. z 2004r. 

nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami); 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 622); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

nr 61 poz. 624  z późniejszymi zmianami); 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w 

sprawach ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, 

publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego 

centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz. 1226); 

5) Uchylony; 

6) Uchylony;  

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

 

§ 2 

Centrum mieści się w Krakowie na os. Szkolnym 21. 

 

§ 3 

Pełna nazwa Centrum brzmi: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Jana Matejki 

w Krakowie os. Szkolne 21 
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§4 

Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Miejska Kraków, a nadzór pedagogiczny 

sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

 

§5 

1. Centrum prowadzi kształcenie, dokształcenie i doskonalenie osób dorosłych w formach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

2. W skład Centrum wchodzą następujące szkoły i placówki: 

1) uchylony; 

2) V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - trzyletnie liceum ogólnokształcące dla 

absolwentów gimnazjum w formie stacjonarnej lub zaocznej; 

2a) uchylony;          

3) uchylony; 

4) uchylony; 

5) uchylony; 

6) uchylony; 

7) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 10 - szkoła policealna o okresie nauczania 

dwuletnim, 1,5 rocznym lub rocznym dla absolwentów posiadających wykształcenie 

średnie w zawodach: 

a) technik informatyk; 

b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) technik ochrony fizycznej osób i mienia; 

d) asystent osoby niepełnosprawnej; 

e) technik administracji, 

f) technik turystyki wiejskiej, 

g) technik rachunkowości, 

h) uchylony, 

i) florysta 

8) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej ODiDZ. 

9) Kwalifikacyjne kursy zawodowe, na które Centrum otrzymało zgodę organu 

prowadzącego. 

 

§ 6 

Cele i zadania ODIDZ określa statut, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 
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§7 

Kształcenie w innych zawodach ustala Dyrektor Centrum w porozumieniu z organem 

prowadzącym i opinii wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. 

 

§8 

Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń pracowni przedmiotowych z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pomieszczeń pracowni komputerowych; 

3) pomieszczeń pracowni: technologii gastronomicznej, fotograficznej, technik 

multimedialnych, turystyki i geografii; 

4) pomieszczeń firmy symulacyjnej; 

5) biblioteki i czytelni; 

6) internatu ODiDZ z miejscami noclegowymi; 

7) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych; 

8) pomieszczenia do działalności Samorządu Słuchaczy; 

9) pomieszczenia służącemu zespołowi redakcyjnemu biuletynu ,,Słówko’’; 

10) bufetu; 

11) archiwum; 

12) szatni. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania Centrum 

 

§ 9 

1. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w 

formach szkolnych i pozaszkolnych. 

2. Do zadań Centrum należą: 

1) Prowadzenie kształcenia ustawicznego w szkołach dla dorosłych wchodzących w 

skład Centrum; 

2) Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których mowa w 

przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 

umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; 

3) Opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla 

prowadzonego kształcenia; 

4) Przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego 

kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami w 

tym zakresie;  

5) Gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, 

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego 

przez centrum kształcenia ustawicznego; 

6) Realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu 

nauczania dla danego zawodu; 

7) Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie 

obowiązku nauki; 

8) Współpraca w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym 

oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne; 

9) Współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego za granicą; 

10) Współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych 

urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników;  

11) Prowadzanie ośrodka egzaminacyjnego powołanego przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Krakowie. 
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Rozdział 3 

Organy Centrum 

 

§ 10 

Organami Centrum są: 

1) Dyrektor Centrum; 

2) Rada Pedagogiczna Centrum; 

3) Samorząd Słuchaczy. 

 

§ 11 

Dyrektora Centrum – zwanego dalej dyrektorem, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta 

Krakowa. 

 

§ 12 

Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum przy pomocy: 

1) wicedyrektora ds. Liceów Ogólnokształcących; 

2) wicedyrektora ds. Szkół Zawodowych; 

3) kierownika Szkolenia Praktycznego; 

4) kierownika internatu ODiDZ; 

5) kierownika Firmy Symulacyjnej; 

6) pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością; 

7) głównego księgowego.  

 

§ 13 

Dyrektor powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze, a także 

odwołuje z tych stanowisk w trybie określonym ustawą o systemie oświaty. 

 

§ 14 

1. Do kompetencji Dyrektora Centrum należy:  

1) Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą 

Centrum; 

2) Reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 

3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i działalnością Centrum; 
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4) Analizowanie realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Centrum oraz wniosków 

i uchwał Rady; 

5) Dysponowanie środkami finansowymi Centrum określonymi w planie finansowym i 

ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) Zapewnienie odpowiedniej opieki słuchaczom oraz stworzenie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne oddziaływanie 

prozdrowotne; 

7) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Centrum. 

8) Dokonywanie powierzenia  stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk 

kierowniczych w Centrum zgodnie z przepisami prawa; 

9) Decydowanie o tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

10) Przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

11) Kształtowanie profilu działalności szkoleniowo-kursowej w zależności od potrzeb 

środowiska lokalnego w porozumieniu z organem prowadzącym i Grodzkim Urzędem 

Pracy; 

12) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

13) Decydowanie o przyjmowaniu słuchaczy na semestr pierwszy do szkół Centrum gdy 

nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz na semestry 

programowo wyższe;  

14) Odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w 

Centrum; 

15) Uzupełnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

16) Sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o 

działalności Centrum; 

17) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Centrum; 

18) Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum; 

19) Przyznawanie nagród nauczycielom i innym pracownikom Centrum; 

20) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników Centrum; 

21) Dokonywanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 
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22) W przypadku nieobecności Dyrektora Centrum jego obowiązki pełni wicedyrektor lub 

inny nauczyciel Centrum wyznaczony przez organ prowadzący; 

23) Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 14a 

1. Dyrektor dopuszcza do użytku w danej szkole Centrum zaproponowany przez nauczyciela 

programu nauczania. 

2. Dyrektor Centrum podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

§ 15 

Dyrektor stwarza właściwe warunki do rozwoju samorządności w szkole, współpracuje z 

Samorządem Słuchaczy, udziela pomocy, inspiruje do aktywnej działalności, czuwa nad 

właściwą realizacją uchwał i wniosków Samorządu Słuchaczy oraz przestrzeganiem praw 

słuchaczy przez wszystkich pracowników Centrum. 

 

§ 16 

Dyrektor Centrum organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich szkół i placówek 

Centrum, odpowiada za jego działalność dydaktyczno-wychowawczą, administracyjno-

gospodarczą i finansową. 

 

§ 17 

Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań wynikających z rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego.( Dz. U. z 2004r. nr.260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) 

 

§ 18 

Do zadań wicedyrektora ds. Liceów Ogólnokształcących należy: 

1) Opracowywanie i realizowanie planu dydaktycznego liceum ogólnokształcącego; 

2) Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej w liceach ogólnokształcących; 

3) Przygotowywanie  i aktualizowanie tygodniowego rozkładu zajęć w liceach 

ogólnokształcących; 

4) Przygotowywanie harmonogramów egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych w 

liceach ogólnokształcących; 
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5) Hospitowanie różnorodnych form zajęć dydaktycznych i imprez kulturalno – 

oświatowych w liceach ogólnokształcących; 

6) Prowadzenie i kontrola dokumentacji przebiegu nauczania słuchaczy liceów 

ogólnokształcących; 

7) Kontrolowanie i nadzór nad organizacją pracowni przedmiotowych i ich właściwym 

wyposażeniem; 

8) Koordynowanie pracy opiekunów klas i zespołów przedmiotowych; 

9) Stała troska o doskonalenie metod nauczania w liceach ogólnokształcących dla 

dorosłych; 

10) Kierowanie pracą Rady Pedagogicznej w podległych szkołach oraz organizowanie 

posiedzeń zespołu nauczycieli wykonujących zadania dydaktyczne w liceach 

ogólnokształcących; 

11) Sporządzanie przydziałów czynności dla nauczycieli liceum ogólnokształcących i 

rozliczanie godzin wypracowanych przez nauczycieli; 

12) Sporządzanie sprawozdań dotyczących wyników nauczania w liceum; 

13) Gromadzenie i przechowywanie planów i programów nauczania dla liceum; 

14) Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy podległych nauczycieli; 

15) Nadzór nad organizowaniem wycieczek i innych zajęć pozalekcyjnych; 

16) Zastępowanie Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zgodnie z 

harmonogramem dyżurów; 

17) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum podyktowanych 

troską o mienie i interes Centrum 

 

§ 19 

Do zadań wicedyrektora ds. Szkół Zawodowych należy: 

1) Opracowywanie i realizowanie planu dydaktycznego szkół zawodowych; 

2) Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej w szkołach zawodowych; 

3) Przygotowywanie  i aktualizowanie tygodniowego rozkładu zajęć w szkołach 

zawodowych; 

4) Przygotowywanie harmonogramów egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych w 

szkołach zawodowych; 

5) Hospitowanie różnorodnych form zajęć dydaktycznych i imprez kulturalno – 

oświatowych w szkołach zawodowych; 



 

10 

6) Prowadzenie i kontrola dokumentacji przebiegu nauczania słuchaczy szkół 

zawodowych; 

7) Kontrolowanie i nadzór nad organizacją pracowni przedmiotowych i ich właściwym 

wyposażeniem; 

8) Koordynowanie pracy opiekunów klas i zespołów przedmiotowych; 

9) Stała troska o doskonalenie metod nauczania w szkołach zawodowych dla dorosłych; 

10) Kierowanie pracą Rady Pedagogicznej w podległych szkołach oraz organizowanie 

posiedzeń zespołu nauczycieli wykonujących zadania dydaktyczne w szkołach 

zawodowych; 

11) Sporządzanie przydziałów czynności dla nauczycieli szkół zawodowych i rozliczanie 

godzin wypracowanych przez nauczycieli; 

12) Sporządzanie sprawozdań dotyczących wyników nauczania w podległych szkołach; 

13) Gromadzenie i przechowywanie planów i programów nauczania dla odpowiednich 

szkół; 

14) Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy podległych nauczycieli; 

15) Nadzór nad organizowaniem wycieczek i innych zajęć pozalekcyjnych w podległych 

szkołach; 

16) Zastępowanie Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zgodnie z 

harmonogramem dyżurów; 

17) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum podyktowanych 

troską o mienie i interes Centrum. 

 

§ 20 

Do zadań Kierownika Szkolenia Praktycznego należy: 

1) Sporządzanie umów o praktyczną naukę zawodu z zakładami pracy; 

2) Kontrola realizacji praktyk w zakładach pracy; 

3) Kontrola sposobu realizacji programu nauczania w zakresie danej praktyki; 

4) Sprawdzanie zgodności wykonywanych praktyk z zawodem; 

5) Prowadzenie dokumentacji z realizacji i oceny praktyk zawodowych; 

6) Przeprowadzanie końcowych zaliczeń praktyk zawodowych. 

7) Nadzór nad pracą ODiDZ. 
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§ 21 

Do zadań Kierownika Internatu ODiDZ . należy: 

1) Kierowanie internatem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

współczesnej pedagogiki; 

2) Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznej,  wychowawczej, 

opiekuńczej i administracyjnej internatu; 

3) Troska o właściwe  wychowanie i rozwój uczniów znajdujących się pod opieką w 

internacie; 

4) Organizowanie pracy wychowawców w czasie pełnienia przez  nich dyżuru wg 

ustalonych obowiązków; 

5) Opracowywanie turnusowych założeń wychowawczych internatu; 

6) Planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w internacie;  

7) Zapobieganie  i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów między wychowankami; 

8) Czuwanie nad warunkami socjalnymi i stanem sanitarnym internatu; 

9) Dbałość o zapewnienie wszystkim uczniom jak najlepszych warunków do nauki i 

wypoczynku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10) Troska o poprawę warunków zamieszkania wychowanków, dopilnowywanie 

wykonania remontów i napraw w internacie; 

11) Udział w konferencjach organizowanych przez Dyrektora Centrum dotyczących 

internatu; 

12) Organizowanie narad wychowawców internatu. 

 

§ 22 

Do zadań Kierownika Firmy Symulacyjnej  należy: 

1) Prowadzenie zajęć dydaktycznych  w firmie symulacyjnej zgodnie z przydzielonym 

harmonogramem; 

2) Odpowiedzialność za sprzęt i funkcjonowanie firmy symulacyjnej; 

3) Zapoznanie słuchaczy odbywających praktykę zawodową w firmie symulacyjnej z 

organizacją, zadaniami, regulaminem i zakresem obowiązków dla poszczególnych 

stanowisk firmy; 

4) Współpraca z kierownikiem Szkolenia Praktycznego w zakresie praktyk zawodowych 

słuchaczy; 

5) Wystawianie dla słuchaczy zaświadczeń potwierdzających odbytą praktykę w firmie; 

6) Współpraca z innymi firmami symulacyjnymi; 
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7) Udział w szkoleniach dotyczących firm symulacyjnych; 

8) Przygotowywanie materiałów reklamowych firmy symulacyjnej; 

9) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Centrum podyktowanych troską o mienie i 

interes Centrum. 

 

§ 23 

Do zadań pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością ( SZJ)  należy: 

1) Reprezentuje i współpracuje z Dyrektorem Centrum w sprawach związanych z 

wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem SZJ; 

2) Przeprowadza audyty wewnętrzne oraz sporządza raport z ich przebiegu; 

3) Organizuje prace związane z bieżącym utrzymaniem SZJ; 

4) Nadzoruje i zarządza dokumentami SZJ, aktualizuje zapisy w Księdze Jakości i 

Księdze Procedur; 

5) Współpracuje z instytucją certyfikującą; 

6) Przedstawia sprawozdania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej z funkcjonowania 

SZJ w Centrum; 

7) Inne obowiązki wynikające z norm DIN EN ISO 9001:2000, Księgi Jakości i Księgi 

Procedur. 

 

§ 24 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania. Rada Pedagogiczna realizuje 

zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami Centrum. 

2. Rada Pedagogiczna Centrum pracuje na posiedzeniach plenarnych oraz na posiedzeniach 

zespołów nauczycieli wykonujących zadania dydaktyczne i wychowawcze w: Liceum 

Ogólnokształcącym, Szkołach Zawodowych, ODiDZ. 

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Centrum są organizowane : przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i 

promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 

Centrum. 
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5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele 

Samorządu Słuchaczy oraz inne osoby na zaproszenie przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej Centrum są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności, co najmniej połowy jej członków. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

 

§ 25 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

1) Zatwierdzanie planów pracy poszczególnych szkół Centrum i ODiDZ; 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, analiza 

wyników klasyfikacji w celu podejmowania stosownych działań zmierzających do 

doskonalenia i podnoszenia jakości pracy szkoły; 

3) Podejmowanie uchwał w sprawach wdrażania innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych; 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum; 

5) Podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy słuchaczy oraz uczniów ODiDZ; 

6) Ustalanie regulaminu swojej działalności; 

7) Przygotowywanie projektu statutu Centrum albo jego zmian. 

2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należą: 

1) Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkołach Centrum zaproponowanych przez 

nauczycieli programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programów 

nauczania dla zawodów;  

2) Opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli; 

3) Opiniowanie organizacji pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkładu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego Centrum; 

5) Opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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6) Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

7) Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie  rozszerzonym; 

8) Wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego 

zespołu problemowo – zadaniowego; 

9) uchylony; 

10) Wyrażanie opinii w sprawie powtórzenia semestru po raz drugi przez słuchacza w 

okresie kształcenia w danej szkole. 

 

§ 26 

Uchylony 

 

§ 27 

Rada Pedagogiczna zasięga opinii Samorządu Słuchaczy w następujących sprawach: 

1) wyznaczania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; 

2) uchylony; 

3) wyboru opiekuna Samorządu Słuchaczy; 

4) ustalania dni wolnych od zajęć edukacyjnych po ich odpracowaniu w wybraną sobotę; 

5) organizowania niektórych zajęć edukacyjnych w zespołach międzyoddziałowych; 

6) organizowania uroczystości i imprez szkolnych; 

7) organizowania  nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w Centrum; 

8) uchylony; 

9) skreślenia z listy słuchaczy; 

10) innych wybranych aspektów pracy Centrum. 

 

§ 28 

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Centrum. 

2. Samorząd Słuchaczy Centrum jest wybierany i działa w oparciu o regulamin uchwalany 

przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin 

Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum. 
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§ 29 

Do zadań Samorządu Słuchaczy Centrum należy m.in.: 

1) Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, opinię o szkole i 

prawidłowość jej funkcjonowania; 

2) Wpływanie na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich; 

3) Organizowanie różnych form życia kulturalno – oświatowego wśród słuchaczy; 

4) Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i organizacyjnych; 

5) Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi Samorządu Słuchaczy, współudział 

w decydowaniu o ich podziale, wydatkowaniu; kontrola ksiąg kasowych; 

6) Pomoc w organizacji pracowni przedmiotowych i wyposażenia Centrum w pomoce 

naukowe; 

7) Czuwanie nad przestrzeganiem praw słuchacza; 

8) Informowanie poprzez swoich przedstawicieli całą społeczność szkolną o 

podejmowanych działaniach i planowanych przedsięwzięciach; 

9) Współuczestnictwo i pomoc w organizowaniu różnego rodzaju spotkań, studniówek, 

wycieczek, konkursów i innych prac; 

10) Kierunkowanie pracy samorządów klasowych; 

11) uchylony. 

 

§ 30 

Samorząd może przedstawić pozostałym organom Centrum wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach poszczególnych szkół i całego Centrum a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw słuchaczy:  

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, celami i wymaganiami 

edukacyjnymi; 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością własnego rozwoju i pracy 

zawodowej; 

4) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywki -                                    

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawa wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Słuchaczy. 
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§ 31 

Samorząd Słuchaczy gromadzi środki finansowe pochodzące z dobrowolnych składek, 

darowizn oraz innych źródeł. Zgromadzone środki przechowuje się na koncie bankowym.  

 

§ 32 

1. Organy Centrum działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji 

określonych w ustawie o systemie oświaty. Ponadto na bieżąco wymieniają informacje o 

planowanych działaniach lub decyzjach.  

2. Organy Centrum współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum 

na zasadach: 

1) poszanowania praw swobody działania; 

2) respektowania procedur w podejmowaniu decyzji i uchwał; 

3) konsultowania opinii; 

4) zachowania trybu odwoławczego; 

5) wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach. 

 

§ 33 

Organy Centrum zobowiązane są do komunikowania się ze sobą i przekazywania informacji 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach w formie: 

1) wydawania zarządzeń – Dyrektor Centrum; 

2) ogłoszeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń, w gablotach, na stronie internetowej 

Centrum i Platformie Edukacyjnej Centrum; 

3) wspólnych spotkań i posiedzeń przedstawicieli Organów Centrum; 

4) zapraszania przedstawicieli Samorządu Słuchaczy na posiedzenia Rady 

Pedagogicznej; 

5) uczestnictwa Dyrekcji w posiedzeniach Samorządu Słuchaczy. 

 

§ 34 

Spory zaistniałe pomiędzy organami kolegialnymi Centrum rozstrzyga Dyrektor, zaś spory 

pomiędzy Dyrektorem, a którymś z organów kolegialnych rozstrzygają Małopolski Kurator 

Oświaty lub organ prowadzący, każdy w zakresie swoich kompetencji. 
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Rozdział 4 

Organizacja pracy Centrum 

 

§ 35 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa odpowiednie przepis w tym zakresie. 

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

określa arkusz organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Centrum Dyrektor (lub 

odpowiedni wicedyrektor) ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację 

obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz praktycznej 

nauki zawodu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy umysłowej, 

możliwości maksymalnego wykorzystania pracowni i pomocy dydaktycznych oraz 

zapewnienia najbardziej korzystnych warunków realizacji programu nauczania. 

4. Rodzaje zajęć edukacyjnych w określonym typie szkoły oraz liczbę godzin 

przeznaczonych na ich realizację określają ramowe plany nauczania danego typu szkoły 

dla dorosłych oraz szkolne plany nauczania. 

5. Treści nauczania oraz zakres materiału nauczania określają podstawy programowe 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz podstawy programowe 

kształcenia w zawodzie i realizowane przez poszczególnych nauczycieli programy 

nauczania. 

6. Podstawowa jednostką organizacyjną we wszystkich typach szkół wchodzących w skład 

Centrum jest oddział.  

7. Liczba słuchaczy w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych powinna wynosić co 

najmniej:  

1) w klasie I – 30; 

2) w klasie II – 25; 

3) w klasie III – 20.  

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba słuchaczy w 

oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 7. 
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§ 36 

1. Podstawowymi formami kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 

4) Praktyczna nauka zawodu (dotyczy szkół zawodowych Centrum). 

2. Kształcenie ustawiczne prowadzone w Centrum może być prowadzone jako stacjonarne, 

zaoczne i na odległość. 

3. Zajęcia edukacyjne w Centrum prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym; 

2) na platformie edukacyjnej ROKNO Centrum. 

4. Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy 

dni w tygodniu. 

5. Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie zaocznej prowadzone są: 

1) W formie konsultacji zbiorowych i odbywają się przez dwa dni w tygodniu; 

2) Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 

20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze; 

3) Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – 

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.  

6. Uchylony 

 

§ 37 

1. Rok szkolny w każdej klasie podzielony jest na dwa semestry. Każdy semestr kończy się 

klasyfikacją słuchaczy zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 

promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych. 

2. Centrum wydaje słuchaczom indeksy, w których odnotowuje się semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania dla danego oddziału. 

 

§ 38 

1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w szkołach zawodowych Centrum w 

następującej formie: 

1) Zajęć praktycznych; 

2) Praktyk zawodowych. 
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2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców,  na warunkach i w 

trybie określonym w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 

r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626). 

3. Praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część procesu dydaktycznego i spełnia 

istotne funkcje w kształceniu zawodowym i uzyskaniu kwalifikacji w danym zawodzie. 

4. Zajęcia praktyczne organizuje się dla słuchaczy w celu opanowania przez nich 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

5. Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy  w celu zastosowania i pogłębienia 

zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchaczy na zajęciach 

praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa 

program nauczania dla danego zawodu. 

7. Uchylony. 

8. Praktyki zawodowe  odbywają słuchacze szkoły policealnej w czasie całego roku 

szkolnego.  

9. Kierownik Szkolenia Praktycznego Centrum sporządza umowy o praktyczną naukę 

zawodu  z pracodawcą przyjmującym słuchacza na praktyczna naukę zawodu. 

10. Uchylony. 

11. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z odbytej 

praktyki. 

12. Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się na podstawie semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela zajęć praktycznych. 

 

§ 39 

1. W Centrum organizuje się  pracownie szkolne, w szczególności pracownie ćwiczeń 

praktycznych , pracownię symulacyjną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz potrzeb poszczególnych zawodów kształconych w Centrum. 

2. Korzystanie przez słuchaczy z pracowni możliwe jest jedynie pod opieką nauczyciela.  

3. Opiekę nad poszczególnymi pracowniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez 

dyrektora Centrum. 

4. Nauczyciel, któremu powierzono pod opieką pracownie szkolne ma w szczególności 

obowiązek: 

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla słuchaczy, 

2) utrzymać w pomieszczeniach pracowni należyty porządek, 
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3) dbać o estetykę i wystrój pomieszczenia pracowni dostosowany do funkcji 

pomieszczenia. 

5. Szczegółową organizację i zasady korzystania z pracowni określają regulaminy pracowni. 

 

§ 40 

1. Centrum organizuje dla słuchaczy zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, potrzeb rozwojowych oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych.  

2. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w oddziałach, grupach międzyoddziałowych 

oraz w formie zajęć poza systemem klasowo - lekcyjnym. 

3. W Centrum prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe, a w szczególności: koła 

zainteresowań, konkursy przedmiotowe, uroczystości i imprezy szkolne, wyjścia i 

wycieczki. 

4. Koła zainteresowań organizowane w Centrum mają na celu rozwijanie wiedzy i 

umiejętności  z danego przedmiotu, przygotowanie słuchaczy do egzaminów oraz 

wspieranie słuchaczy z trudnościami edukacyjnymi. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest zobowiązany przedstawić Dyrektorowi 

oraz słuchaczom Centrum plan pracy koła zainteresowań, scenariusz konkursu, 

uroczystości, kartę wycieczki przed rozpoczęciem tych zajęć.  

6. Realizując zajęcia dodatkowe Centrum współpracuje z Samorządem Słuchaczy, 

organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz innymi placówkami i instytucjami 

działającymi w środowisku. 

 

 

§ 41 

1. Za bezpieczeństwo słuchaczy odpowiedzialni są nauczyciele Centrum w czasie: 

1) lekcji, konsultacji – nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) przerw między lekcjami  - nauczyciel dyżurujący; 

3) zajęć zorganizowanych poza budynkiem Centrum – nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

2. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem przejęcia opieki nad klasą przez innego nauczyciela za zgodą Dyrektora 

Centrum  

3. W czasie pobytu słuchaczy w Centrum zapewnia się dyżury Dyrektora lub 

wicedyrektorów Centrum  w celu nadzorowania pracy placówki. 
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4. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych 

określa Dyrektor Centrum. 

5. Zasady organizowania wycieczek  i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad 

słuchaczami określa odpowiedni regulamin. 

6. Centrum zapewnia opiekę nad słuchaczami w czasie wszystkich imprez organizowanych 

na terenie budynku Centrum , a także zajęć poza jej terenem.  

 

§ 41a 

Działalność Centrum jest prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

§ 42 

1. W Centrum może być powadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na 

zasadach określonych w prawie oświatowym. 

2. Innowacja pedagogiczna polega na wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poprawę jakości 

pracy Centrum. 

3. Eksperyment pedagogiczny polega na działaniach służących podnoszenia skuteczności 

kształcenia w Centrum, w ramach, których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 

4. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, 

całą szkołę, oddział lub grupę. 

5. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Centrum 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji 

niezbędnych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

6. Rekrutacja do szkół lub oddziałów Centrum, w których jest prowadzona innowacja lub 

eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

8. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień słuchacza lub ucznia do 

bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie 

oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do 

ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, 

określonych w odrębnych przepisach. 

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w Centrum podejmuje 

Rada Pedagogiczna Centrum. 
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10. Uchwała w sprawie innowacji lub eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu zgody 

nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie oraz pisemnej 

zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji lub eksperymentu na jego prowadzenie w 

Centrum; 

11. Tryb wprowadzenia innowacji lub eksperymentu określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 43 

1. Centrum prowadzi bibliotekę szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

słuchaczy, nauczycieli, zadań dydaktyczno - wychowawczych Centrum, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela oraz rozwijaniu wśród słuchaczy samokształcenia i 

korzystania z różnych źródeł informacji. 

2. W pomieszczeniach biblioteki znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne zwane 

dalej (MCI), które służy jako źródło wiedzy i informacji słuchaczom i pracownikom 

Centrum oraz umożliwia efektywne posługiwanie się technologią informacyjną. 

3. Z biblioteki i MCI mogą korzystać: słuchacze CKU, uczniowie ODiDZ., osoby 

przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, osoby uczęszczające na kursy 

organizowane przez Centrum, nauczyciele i pracownicy Centrum. 

4. Prawo do korzystania z biblioteki i MCI mają uczniowie i słuchacze posiadający 

identyfikator Centrum; zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich w szatni. 

5. Wpisanie na listę czytelników zobowiązuje do przestrzegania regulaminu biblioteki i 

MCI. 

6. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów oraz ich wypożyczanie poza bibliotekę; 

2) Korzystanie ze zbiorów czytelni; 

3) Korzystanie z Multimedialnego Centrum Informacyjnego; 

4) Prowadzenie lekcji bibliotecznych; 

5) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów audiowizualnych: kaset video, programów 

multimedialnych. 

7. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. 

8. Czas pracy biblioteki jest dostosowany do 7 dniowego planu zajęć Centrum, aby 

umożliwi ć wszystkim słuchaczom i nauczycielom dostęp do jej zbiorów. 

9. Czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką przed ukończeniem szkoły lub jej 

zmianą (karta obiegowa) oraz zmianą miejsca pracy (dotyczy pracowników Centrum). 
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10. Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni biblioteki, prawa i obowiązki czytelników 

określa regulamin biblioteki Centrum. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania MCI określa regulamin MCI. 

 

§ 44 

1. W Centrum znajduje się Ośrodek Kariery Zawodowej - przeznaczony dla: 

1) Słuchaczy CKU; 

2) Osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem spoza Centrum; 

3) Kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych i 

innych; 

4) Osób niepełnosprawnych; 

5) Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców z województwa małopolskiego. 

2. Cele i zadania Ośrodka Kariery Zawodowej: 

1) Stworzenie przyjaznych warunków umożliwiających dostęp do szerokiej informacji 

zawodowej; 

2) Pomoc w wyborze ścieżek edukacyjnych; 

3) Udzielanie porad w zakresie poruszania się na rynku pracy; 

4) Udzielanie porad z zakresu prawa pracy; 

5) Pomoc w poszukiwaniu pracy. 

3. Kadra Ośrodka Kariery Zawodowej: 

1) Doradcy zawodowi; 

2) Psycholodzy; 

3) Pedagodzy specjalni. 

4. Do zadań doradców zawodowych należy: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, zawodowych, prawnych 

słuchaczom; 

4) Prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących, przygotowujących słuchaczy do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

5) Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Centrum; 

6) Wspieranie nauczycieli w działaniach doradczych; 
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7) Współpraca z Radą Pedagogiczną Centrum w zakresie wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa; 

8) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa                    

(kuratoria oświaty, urzędy pracy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zakłady 

doskonalenia zawodowego, organizacje zrzeszające pracodawców, izby rzemieślnicze 

i małej przedsiębiorczości i inne); 

9) Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz 

udostępnienie ich osobom zainteresowanym.  

 

§ 45 

1. W Centrum znajduje się Firma Symulacyjna Przedsiębiorstwo Turystyczno – 

Handlowe „Cekuś” , która ma na celu: 

1) umożliwi ć słuchaczom zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności 

zawodowych przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod kształcenia z 

wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia; 

2) praktyczne kształcenie zawodowe słuchaczy metodą symulacji autentycznego 

przedsiębiorstwa, w warunkach zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej; 

3) konfrontowanie teorii z praktyką, uczenie się podejmowania odpowiedzialnych 

decyzji, pracy zespołowej. 

 

§ 46 

Uchylony 

 

§ 47 

Uchylony 
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Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum 

 

§ 48 

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-

technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników merytorycznych oraz pomocniczych określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 49 

1. Dyrektor powierza jednemu wybranemu nauczycielowi obowiązki opiekuna oddziału 

słuchaczy, w przypadku ODiDZ wychowawcy klasy. 

2. Nauczyciel opiekun (wychowawca) wykonuje czynności administracyjne dotyczące 

oddziału (klasy), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności  nauczyciel opiekun 

(wychowawca) prowadzi swój oddział (klasę) przez cały rok ( turnus). Zmiana opiekuna 

może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. 

4. Zadania nauczyciela – opiekuna, wychowawcy klasy: 

1) Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik lekcyjny, 

arkusze ocen, indeksy, protokoły egzaminów, frekwencja, zestawienia statystyczne; 

2) Wypisywanie świadectw końcowych; 

3) Czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy (uczniów) Statutu Centrum; 

4) Pomoc w zorganizowaniu samorządu klasowego i czuwanie nad właściwą współpracą 

jego z Samorządem Słuchaczy; 

5) Troska o właściwą frekwencję słuchaczy na obowiązkowych zajęciach; 

6) Stałe czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem przez słuchaczy obowiązków 

szkolnych; 

7) Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Dyrektora 

Centrum; 

8) Kształtowanie pozytywnych postaw słuchaczy, przeciwdziałanie nałogom i 

patologiom w klasie, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie; 

9) Kształtowanie nawyków kulturalnych i rozwijanie zainteresowań; 

10) Stały kontakt z nauczycielami uczącymi w danej klasie, koordynacja pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 
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11) Informowanie rady pedagogicznej o wynikach nauczania w klasie, składanie 

sprawozdań i wniosków do dalszej pracy; 

12) Powiadamianie słuchaczy osobiście, telefonicznie lub listownie o wynikach nauki i 

klasyfikacji. 

 

§ 50 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiadają 

za jakość i wyniki tej pracy i mają obowiązek kierowania się dobrem słuchaczy i uczniów, 

troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 

godności osobistej słuchaczy i uczniów. 

1a. Nauczyciele realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby i    

zainteresowania słuchaczy i uczniów. 

2. Nauczyciele wykonują w szczególności zadania związane z: 

1) Odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy i uczniów; 

2) Prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego; 

3) Doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

4) Dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt Centrum; 

5) Wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy i uczniów oraz sprawiedliwym 

traktowaniem wszystkich słuchaczy i uczniów; 

6) Udzielaniem pomocy w  przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb słuchaczy i uczniów. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w Centrum zobowiązani są do: 

1) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa słuchaczy i uczniów podczas zajęć szkolnych 

oraz wycieczek i imprez organizowanych przez Centrum; 

2) Systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia; 

3) Samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o 

zagrożeniu Dyrektorowi Centrum; 

4) Kontroli obecności słuchaczy i uczniów na zajęciach szkolnych; 

5) Wprowadzania słuchaczy i uczniów do pracowni dydaktycznych oraz zapoznania i 

przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach; 

6) Sprawowania dyżurów korytarzowych podczas przerw. 

4. Nauczyciel ma prawo do:  
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1) poszanowania godności osobistej i godności zawodowej; 

2) zdobywania stopni awansu zawodowego; 

3) odpowiednich warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków 

dydaktyczno-wychowawczych ; 

4) rzetelnej i obiektywnej oceny pracy; 

5) korzystania z prawa członka Rady Pedagogicznej Centrum; 

6) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Centrum, Rady 

Pedagogicznej, starszych kolegów i instytucji oświatowych;  

7) zgłaszania pod adresem Dyrektora Centrum i Rady Pedagogicznej postulatów 

związanych z pracą szkoły; 

8) ochrony praw pracowniczych; 

9) zrzeszania się w funkcjonujących w szkole organizacjach związkowych; 

10) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 

§ 51 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego 

zadaniem jest w szczególności: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu nauczania 

ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

2) planowanie i diagnozowanie realizacji ścieżek edukacyjnych; 

3) integrowanie treści międzyprzedmiotowych; 

4) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

5) analizowanie postępów i osiągnięć słuchaczy z danego oddziału; 

6) ustalanie dla całego zespołu klasowego i poszczególnych słuchaczy zadań 

dostosowanych do zainteresowań i zdolności; 

7) organizowanie międzyprzedmiotowych konkursów wiedzy; 

8) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia otwarte, 

lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych; 

9) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji 

programów nauczania, ścieżek edukacyjnych, wewnętrznego systemu oceniania; 

10) analizowanie wyników badania osiągnięć słuchaczy; 

11) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. 
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§ 52 

1. Dyrektor Centrum może tworzyć także zespoły nauczycielskie: przedmiotowe, 

diagnostyczne,  problemowo - zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Centrum na wniosek 

zespołu. 

3. W Centrum działają nauczycielskie zespoły przedmiotowe i problemowo – zadaniowe: 

1) Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 

2) Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; 

3) Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

4) Zespól ds. promocji Centrum; 

5) Zespól ds. mierzenia jakości pracy w Centrum; 

6) Zespól ds. aktualizacji prawa wewnątrzszkolnego. 

7) Zespół ds.. niepełnosprawnych 

8) Zespół nauczycieli języków obcych 

4. W razie potrzeby Dyrektor Centrum powołuje zespoły nauczycielskie doraźne. 

 

§ 53 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności: 

1) Doskonalenie metod pracy dydaktycznej ze słuchaczami; 

2) Analizowanie zestawu programów nauczania dla poszczególnych oddziałów Centrum, 

uzgadnianie sposobów realizacji programu nauczania w określonych typach szkół; 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

3) Wspólne opracowywanie szczegółowych wymagań edukacyjnych; 

4) Opiniowanie programów autorskich, dyskusje na temat innowacji pedagogicznych i 

sposobów wprowadzania ich w Centrum; 

5) Organizowanie różnych form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, w tym: 

planowanie i przeprowadzanie lekcji koleżeńskich, otwartych; 

6) Opracowywanie wspólnych tematów maturalnych, eksternistycznych i innych 

materiałów dydaktycznych; uzgadnianie sposobów oceniania prac pisemnych; 

7) Udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom; 

8) Współdziałanie w organizowaniu pracowni, zakupie pomocy dydaktycznych, 

wyposażeniu biblioteki; 
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9) Ustalanie sposobów badania jakości nauczania (opracowanie testów, zadań, 

sprawdzianów), analiza wyników, podejmowanie stosownych wniosków i ustaleń; 

10) Pomoc w zdobywaniu stopni awansu zawodowego; 

11) Analizowanie wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy i uczniów oraz 

egzaminów zewnętrznych; 

12) Projektowanie zmian w wewnątrzszkolnych aktach prawnych; 

13) Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi placówkami kształcenia 

ustawicznego; 

14) Opracowywanie materiałów pomocniczych dla słuchaczy oraz dydaktycznych dla 

nauczycieli; 

15) Samokształcenie. 

 

§ 54 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) Praca pedagogiczna  z czytelnikami poprzez:  

a) Udostępnianie zbiorów zgromadzonych w wypożyczalni i czytelni, kompletów 

podręczników i innych pomocy np. atlasy słowniki, 

b) Udzielanie informacji i propagowanie czytelnictwa, 

c) Prowadzenie rozmów z czytelnikami na temat ich zainteresowań czytelniczych, 

d) Udzielanie porad w doborze lektury i innych materiałów dostępnych w 

wypożyczalni i czytelni, 

e) Prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

f) Propagowanie nowości wydawniczych, organizowanie okolicznościowych wystaw, 

g) Współpraca z wychowawcami i opiekunami klas w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Praca organizacyjno-techniczna: 

2) Troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia bibliotecznego; 

3) Systematyczne wzbogacanie zbiorów z uwzględnieniem szeroko rozumianych potrzeb 

szkoły; 

4) Ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

5) Organizacja warsztatu informacyjnego; 

6) Planowanie pracy, prowadzenie statystyk, składanie sprawozdań, analizowanie 

wyników, przedkładanie wniosków radzie pedagogicznej; 

7) Doskonalenie warsztatu pracy. 
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§ 55 

Zadania pracowników administracji i obsługi Centrum określają odrębne przepisy.  
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Rozdział 6 

Prawa i obowiązki słuchaczy i uczniów Centrum oraz zasady ich nagradzania i karania 

 

§ 56 

1. Słuchacze i uczniowie mają prawo do: 

1) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) korzystanie z pomieszczeń i urządzeń służących do nauki: pracownia komputerowa, 

laboratorium, biblioteka, czytelnia; 

3) korzystanie z pomocy w nauce w postaci lekcji, konsultacji zbiorowych i 

indywidualnych; 

4) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania ze strony nauczycieli w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce w postaci bezpośrednich kontaktów 

doraźnych z nauczycielami; 

8) instruktażu i porady odnośnie materiałów pomocniczych i sposobu korzystania z nich; 

9) posiadania indeksu (oprócz uczniów ODiDZ); 

10) działania w Samorządzie Słuchaczy; 

11) zgłaszania do Dyrektora Centrum za pośrednictwem Samorządu Słuchaczy opinii i 

uwag dotyczących organizacji zajęć szkolnych i warunków nauki. 

 

§ 57 

1. Słuchacze i uczniowie mają obowiązek: 

1) wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i rozwojem intelektualnym, 

systematycznie przygotowywać się do zajęć, konsultacji, egzaminów; 

2) uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub konsultacjach, 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia lub konsultacje; 

2a) zaległości spowodowane nieobecnością na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

lub konsultacjach słuchacz może uzupełnić korzystając z materiałów dydaktycznych i 

form komunikacji z nauczycielem dostępnych na platformie edukacyjnej ROKNO 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie; 
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3) Usprawiedliwiać w ciągu 7 dni nieobecności na zajęciach szkolnych (dotyczy uczniów 

ODIDZ); 

4) ściśle przestrzegać przepisy oraz zarządzenia i zalecenia wydawane przez Dyrektora 

Centrum i radę pedagogiczną; 

5) dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować; 

6) szanować mienie szkoły dbać o ład, estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły; 

7) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów; 

8) wystrzegać się wszystkich szkodliwych nałogów (alkohol, narkotyki);  

9) zachowywać postawę godną słuchacza dorosłego, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków słuchacza; 

10) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru; 

11) przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników 

Centrum; 

12) przestrzegać zarządzenia Dyrektora Centrum o zakazie używania telefonów 

komórkowych w trakcie zajęć oraz bezwzględnego zakazu fotografowania, 

filmowania obrazu i dźwięku telefonem komórkowym innych osób bez ich wiedzy i 

zgody.  

 

§ 58 

1. Słuchacze i uczniowie mogą otrzymać nagrodę: 

1) za bardzo dobre wyniki w nauce, po ukończeniu danej klasy; 

2) za bardzo dobrą frekwencję i nienaganne zachowanie; 

3) za pracę w Samorządzie Słuchaczy i widoczne jej efekty; 

4) w innych sytuacjach uprawniających nagradzanie. 

2. Słuchacze i uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:  

1) ustna pochwała udzielona przez wychowawcę lub Dyrektora Centrum wobec 

wszystkich słuchaczy danej klasy; 

2) nagroda książkowa; 

3) list gratulacyjny. 

 

§ 59 

1. Za naruszenie regulaminu Centrum oraz lekceważenie obowiązków szkolnych, słuchacz  

lub uczeń ODiDZ może być ukarany jedną z następujących kar: 

1) upomnieniem przez wychowawcę lub opiekuna klasy; 
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2) naganą udzieloną przez Dyrektora Centrum; 

3) zawieszeniem w prawach słuchacza lub ucznia na czas rozstrzygnięcia problemu i 

zamknięcia drogi administracyjnej; 

4) skreślenie z listy słuchaczy lub uczniów ODiDZ. 

2. Skreślenia z listy słuchaczy lub uczniów ODiDZ dokonuje Dyrektor Centrum na 

podstawie: 

1) uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku drastycznego naruszenia Statutu Centrum 

poprzez: 

a) agresywne zachowanie naruszające godność osobistą drugiej osoby, 

b) zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu  własnemu i osób drugich, 

c) szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, 

d) przebywanie na terenie Centrum w stanie nietrzeźwym bądź picie alkoholu w 

Centrum oraz wnoszenie i używanie narkotyków i innych środków odurzających do 

placówki, 

e) szczególnie rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, 

f) fałszowanie dokumentacji, 

g) niszczenie lub kradzież mienia placówki, 

h) samowolne opuszczenie przez ucznia ODiDZ zajęć lekcyjnych lub internatu bez 

wiedzy nauczyciela, wychowawcy, kierownika ODiDZ i kierownika internatu 

ODiDZ. 

2) uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej słuchacza, który nie zdał wszystkich 

egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w 

szkolnym planie nauczania; 

3) uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej słuchacza, który opuścił w danym semestrze 

więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub 

konsultacje  przewidziane w szkolnym planie nauczania; 

3a) uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej ucznia ODIDZ, który opuścił w danym 

turnusie więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

w szkolnym planie nauczania i nie dokonał usprawiedliwienia nieobecności na 

zajęciach. 

3. W przypadku udowodnienia słuchaczowi lub uczniowi czynów polegających na 

zniszczeniu mienia jest on zobowiązany pokryć koszty naprawy mienia lub wymiany na 

niezniszczone.  
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4. Postępowanie wymienione w ust. 3. nie zwalnia słuchacza lub ucznia z kar 

dyscyplinarnych, do usunięcia z Centrum włącznie. 

5. Wniosek o skreślenie ucznia ODIDZ , który opuścił ponad 50 % godzin lekcyjnych w 

turnusie może nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu go o zagrożeniu 

skreśleniem z listy w przypadku dalszego nieusprawiedliwienia nieuczęszczania na 

zajęcia; 

6. Skreślenia z listy słuchaczy lub uczniów dokonuje Dyrektor Centrum w drodze decyzji 

administracyjnej w przypadkach określonych w Statucie Centrum, na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej Centrum, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. 

7. Słuchacz lub uczeń może odwoływać się od kar wymienionych w § 59 ust.1 pkt. 1- 3 

Statutu Centrum  w terminie 7 dni od jej udzielenia pismem do Dyrektora Centrum.  

8. Słuchaczowi oraz uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary wymienionej w § 59 

ust.1 pkt.4 Statutu Centrum w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji pismem do 

Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Centrum, który wydał 

decyzję administracyjną. 
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Rozdział 7 

Zasady rekrutacji 

 

§ 60 

Do szkoły dla dorosłych przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 

lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 

 

§ 61 

W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy szkół Centrum Dyrektor powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa 

zadania członków komisji. 

 

§ 62 

1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji do danej 

szkoły Centrum; 

2) przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na słuchaczy; 

3) ustalenie listy słuchaczy przyjętych do danego typu szkoły; 

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Ustalenia Komisji podejmowane są w formie decyzji. 

3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Centrum. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna. 

 

§ 63 

1. Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy do szkół Centrum 

zobowiązani są złożyć osobiście dokumenty w sekretariacie ds. uczniowskich w 

następujących terminach: 

1) od 15 czerwca do 15 sierpnia – na semestr jesienny; 

2) od 15 grudnia do 15 stycznia – na semestr wiosenny. 

2. Wymagane dokumenty : 

1) podanie o przyjęcie na druku CKU; 

2) trzy  aktualne fotografie – podpisane; 

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie (dotyczy kandydatów na semestr pierwszy szkół zawodowych); 
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4) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał + kserokopia): 

a) uchylony, 

b) do V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  o 3–letnim okresie nauczania – 

świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej, 

c) uchylony, 

d) uchylony, 

e) uchylony,  

f) uchylony, 

g) do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 o 2-letnim, 1,5 rocznym okresie 

nauczania – świadectwo ukończenia szkoły średniej; 

3. Warunki przyjęcia do danej szkoły Centrum: 

1) O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako: 

a) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum, 

zasadniczej, liceum lub technikum ( 20-60 pkt.), 

b) swobodne posługiwanie się posiadaną wiedzą ( 0-10 pkt.), 

c) komunikatywność wypowiedzi ( 0-10 pkt.), 

d) osobisty stosunek i zaangażowanie do dalszego uczenia się ( 0-10 pkt.); 

2) Kandydaci z najwyższa liczbą punktów zostają przyjęci na semestr pierwszy. 

 

§ 64 

1. Przyjęcia słuchaczy do klas programowo wyższych dokonuje Dyrektor Centrum lub 

właściwy wicedyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podstawą przyjęcia słuchacza na semestr wyższy jest: 

1) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej lub wpis w indeksie 

potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego; 

2) odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł; 

3) pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych zgodnie z 

przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

w przypadku przyjmowania: 

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

szkolnego słuchacz zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w 

zakresie rozszerzonym, 
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b) do szkoły ponadgimnazjalnej słuchacza przechodzącego ze szkoły 

niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej; 

4) świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą i ostatnie świadectwo 

szkolne wydane w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej słuchacza. 

3. Uchylony 

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

jest przyjmowany są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli 

prowadzących dane zajęcia. 

5. Uchylony 

6. Nowo przyjęty słuchacz, który uczył się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego 

innego niż w klasie, do której przechodzi może: 

1) uczyć się danego języka, wyrównując braki programowe do końca roku szkolnego; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w 

poprzedniej szkole. 

7. Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako 

obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza nauczyciel języka obcego, którego wyznacza Dyrektor Centrum. 

 

§ 65 

Rekrutację młodocianych pracowników kształconych systemem turnusowym prowadzi 

ODiDZ na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 66 

1. Rekrutacje i zapisy kandydatów chętnych do kształcenia systemem kursowym prowadzi 

sekretariat Centrum.  

2. Kursy (o różnym czasie trwania, tematyce i poziomie) są organizowane w miarę 

zapotrzebowania i zainteresowania społecznego.  
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Rozdział 8 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy 

 

§ 67 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w Centrum opracowano na podstawie ustawy                            

z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. 2015r. poz. 357) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                     

10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.                        

z 2015r poz.843) 

2. Ocenianiu w szkołach dla dorosłych podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

1a) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi  informacji  

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

2)   udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 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 dydaktyczno - 

     wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Ocenianie bieżące według skali i w formach przyjętych w Centrum; 

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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4) Ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych według skali przyjętej w Centrum; 

5) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 68 

1. Nauczyciele na początku każdego semestru  informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych wymaganiach 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 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. 

1a. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza. 

1b.  Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

1c. 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. 
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1d. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny bieżące oraz oceny 

klasyfikacyjne: semestralne i końcowe. 

2. Oceny są jawne dla słuchacza. 

3. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

4. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych dokumentacja dotycząca egzaminów: 

semestralnego, klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi. 

5. uchylony 

6. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

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

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie 

danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 6., w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

 

§ 69 

1. Przyjmuje się następujące formy i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 

słuchaczy kształcących się w formie stacjonarnej: 

1) praca klasowa – jest to pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i 

wiadomości słuchaczy odbywające się w czasie jednej lub dwóch jednostek 

lekcyjnych, obejmujących większy zakres materiału programowego, termin pracy 

klasowej słuchacz powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) sprawdzian - jest to pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości 

słuchaczy obejmujące materiał z czterech (pięciu) jednostek lekcyjnych, termin 

sprawdzianu powinien być podany przynajmniej na poprzedniej lekcji danego 

przedmiotu; 

3) kartkówka – jest to pisemne, niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności słuchaczy, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, trwające około 

15 minut; 

4) kontrola bieżąca – jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności słuchaczy, 

uwzględniające zakres materiału z trzech ostatnich lekcji oraz z wiedzy stale 

obowiązującej w danym przedmiocie. 

2. Wszystkie prace pisemne słuchaczy powinny być ocenione i zwrócone słuchaczowi w 

ciągu dwóch tygodni. 
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3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są przestrzegać jednolitego sposobu oceniania prac 

pisemnych wg tabeli: 

OCENA % MAX. LICZBY PUNKTÓW 

niedostateczny 0 - 33 

dopuszczający 34 - 50 

dostateczny 51 - 67 

dobry 68 - 83 

bardzo dobry 84 - 95 

celujący 95 - 100 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zasady rytmiczności oceniania wg tabeli: 

Minimalna liczba ocen Liczba 

godzin 

przedmiotu 

w tygodniu 

do 10 

września 

do 20 

listopada 

do końca 

klasyfikacji  

do  

1 marca 

do 15 

kwietnia 

do końca 

klasyfikacji  

1 godzina 1 2 3 1 2 3 

2 godziny 1 2 4 1 2 4 

3 godziny 

lub więcej 

2 3 5 2 3 5 

§ 70 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej i końcowej. 

1a. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz 

ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

1b.Na klasyfikację końcową składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu. 

1c. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

2. Uchylony 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów 

semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy 
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semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

4. W szkołach zawodowych Centrum, gdzie organizuje się praktyczną naukę zawodu, na 

warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel zajęć 

praktycznych lub kierownik Szkolenia Praktycznego Centrum. 

5. Uchylony 

6. Uchylony 

7. Oceny bieżące i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyraża się w 

stopniach  według następującej skali:  

 

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

8. W Centrum przyjmuje się następujące ogólne zasady formułowania wymagań 

edukacyjnych na  poszczególne stopnie szkolne, obowiązujące podczas klasyfikacji 

semestralnej: 

1) Stopień celujący (6) otrzymuje słuchacz, który zna całość materiału programowego, 

swobodnie operuje zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań programowych i 

nietypowych, wykraczających poza program, w odpowiedziach wykracza poza 

zrealizowane treści programowe lub wykazuje szczególnie twórczy sposób myślenia, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem w danej klasie oraz sprawnie posługuje się 

zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe; 

3) Stopień dobry (4) otrzymuje słuchacz, który opanował większość wiadomości i 

umiejętności programowych, rozumie oraz poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, 

rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 
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4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje słuchacz, który opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozumie 

podstawowe zagadnienia oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności, popełniając niewielkie błędy; 

5) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje słuchacz, który zna podstawowe treści i 

umiejętności programowe, potrafi odtworzyć lub samodzielnie rozwiązać proste 

zadania, popełniane przez niego błędy nie są rażące; 

6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje słuchacz, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności określonych realizowanym programem nauczania danej 

klasy, nie rozumie zasadniczych zagadnień, nie potrafi rozwiązywać prostych, 

typowych zadań. 

 

§ 71 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu 

przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w 

ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

2a. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w 

ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

2b. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 

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 prac kontrolnych oceny uznane za 

pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

2c. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany 

wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje drugą 
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pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z 

pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

2d. Egzaminy semestralne przeprowadza się w terminach określonym w kalendarzu pracy 

każdego semestru. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów 

semestralnych. 

2e. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchaczy szkół dla 

dorosłych w Centrum czy spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

3. Uchylony 

4. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn losowych i zdrowotnych nie przystąpił 

do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Centrum. 

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. Egzamin semestralny w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 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. 

6a. Uchylony 

7. W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do 

egzaminów semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. 

7a. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 7 egzaminy semestralne 

przeprowadza się w formie ustnej. 

8. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla 

zawodu, o których mowa w ust. 7, dokonuje Rada Pedagogiczna Centrum. Informację o 

wybranych zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w 

każdym semestrze. 

9. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, 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. 
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10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

11. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat 

od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 

ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia. 

12. W przypadku zwolnienia, w którym mowa w punkcie 11 w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

13. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza szkoły zawodowej z obowiązku odbycia praktycznej 

nauki zawodu  w całości, jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo uzyskania tytułu zawodowego 

wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w 

którym się kształci; 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w  

zawodzie, w którym się kształci okresu, co najmniej równego okresowi trwania nauki 

przewidzianego dla danego zawodu. 

14. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w  

części,  jeżeli przedłoży on: 

1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, 

wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo czeladnika albo 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie 

wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci; 

2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, 

przewidzianego dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci; 

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

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

kształci. 
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15. Dyrektor Centrum zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości” jeżeli, przedłoży on świadectwo ukończenia 

szkoły dającej wykształcenie szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował on te 

zajęcia. 

16. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 14 pkt. 3 powinno być przedłożone Dyrektorowi 

Centrum w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki 

zawodu. 

17. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 14, może nastąpić po stwierdzeniu przez Dyrektora 

Centrum wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz 

się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

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

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony 

odpowiednio w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną 

zwolnienia. 

19. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” a także rodzaj świadectwa będącego podstawą 

zwolnienia i datę jego wydania. 

20. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych w Centrum, 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 w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

21. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 

71 ust. 2-2c, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z 

listy słuchaczy. 

22. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny 

wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w 

terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i 

promocji słuchaczy. 

23. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W 

wyjątkowych przypadkach Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
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Centrum może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia 

w danej szkole. 

 

§71a 

Egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład Centrum odbywają się 

według następującego trybu: 

1) Egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych przeprowadza się po zakończeniu 

realizacji treści programowych przewidzianych w ramach danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych lub konsultacji; 

2) Terminarz egzaminów semestralnych jest podawany do wiadomości słuchaczom co 

najmniej na dwa tygodnie przed pierwszym egzaminem; 

3) Tematy egzaminów pisemnych i ustnych opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia z 

danego przedmiotu i przedkłada je odpowiedniemu wicedyrektorowi Centrum do 

zatwierdzenia co najmniej na 7 dni przed egzaminem; 

4) Liczba zestawów egzaminacyjnych przygotowanych na egzamin ustny musi być 

większa co najmniej o 2 od liczby zdających; 

5) Egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną 

pieczęcią szkoły; 

6) Słuchacz przystępujący do egzaminu semestralnego w formie pisemnej ma 90 minut 

na wykonanie zadania; 

7) Słuchacz, który ukończył pracę pisemną oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę; 

8) Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych  lub zadań do rozwiązania 

zawartych na opieczętowanej kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w 

drodze losowania; 

9) Słuchacz udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Zamiana wylosowanego 

zestawu pytań jest niemożliwa; 

10) Podczas egzaminu ustnego na sali może przebywać nie więcej niż trzech słuchaczy 

przygotowujących się do odpowiedzi; 

11) Słuchacz przystępujący do egzaminu semestralnego w formie ustnej ma 15 minut na 

przygotowanie się do odpowiedzi i nie więcej niż 20 minut na udzielenie odpowiedzi; 

12) Po zakończeniu egzaminu semestralnego w formie ustnej nauczyciel jest zobowiązany 

uzasadnić ustaloną ocenę; 

13) Podczas egzaminów semestralnych słuchacz może korzystać z materiałów i 

przyborów pomocniczych ustalonych przez egzaminatora; 
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14) Egzaminator jest zobowiązany wpisać oceny z przeprowadzonych egzaminów 

semestralnych i egzaminów w  terminie dodatkowym do protokołu egzaminacyjnego, 

dziennika lekcyjnego, indeksu słuchacza; 

14a) Z egzaminu semestralnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

b) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

c) termin egzaminu;  

d) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

e) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

14b) Do protokołu, o którym mowa w ust. 14a, dołącza się:  

a) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

b) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;  

c) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o 

wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego. 

15) Ocenione pisemne prace egzaminacyjne nauczyciele przekazują wicedyrektorowi 

Centrum. Ocena z pracy pisemnej musi być umotywowana. Prace pisemne są 

przechowywane w archiwum Centrum; 

16) Podczas egzaminu nauczyciel powinien posiadać zatwierdzone zestawy 

egzaminacyjne, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych, dziennik lekcyjny; 

17) Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzanych egzaminów semestralnych sprawuje 

dyrektor i wicedyrektorzy Centrum. 

 

§ 72 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Uchylony. 

3. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 

semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

5. Uchylony 
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6. Uchylony 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin poprawkowy; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach jego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

9. Uchylony 

10. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje 

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

 

§ 73 

1. Uchylony 

2. Uchylony 

3. Uchylony 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4a. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, technicznych, 

artystycznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Centrum. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanego przez Dyrektora Centrum, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych 

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 
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7. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

8. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana”. 

 

§ 74 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Centrum jeżeli uzna, że semestralna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych , nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

semestru. 

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

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

Dyrektor Centrum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności słuchacza, w formie pisemnej lub ustnej oraz ustala semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się ze słuchaczem. 

5. Termin sprawdzianu ustala się ze słuchaczem. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących  takie same zajęcia 

edukacyjne - jako członkowie komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

sprawdzianu, pytania sprawdzające, wynik egzaminu oraz ustaloną przez komisję ocenę. 

8.  Do protokołu załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacz. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Centrum. 
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Rozdział 9 

Zasady gospodarki finansowej 

 

§ 75 

1. Dyrektor Centrum upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach  

posiadanych środków określonych w planie finansowo-rzeczowym. 

2. Zawierane umowy powinny posiadać podpis głównego księgowego Centrum. 

 

§ 76 

1. Zakres obowiązków dyrektora: 

1) należyte zabezpieczenie powierzonego majątku ( środki trwałe, wyposażenie) przed 

kradzieżą i dewastacją; 

2) terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku; 

3) ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony 

majątek. 

 

§ 77 

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 

1) terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych; 

2) wydatkowanie środków publicznych na realizacje zadań w sposób celowy oszczędny z 

zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów; 

3) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. 

 

§ 78 

1. Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcenia i doskonalenia prowadzone przez Centrum 

są finansowane ze środków podmiotów je zlecających.  

2. Rozliczenia dokonywane są na koncie dochody własne jednostki budżetowej Centrum. 
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Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 79 

1. Centrum prowadzi i przechowuje  dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.  

2. Centrum posiada pieczęć urzędową. 

3.  Każda szkoła i placówka  wchodząca w skład Centrum posiada własną pieczęć. 

4. Na świadectwach szkolnych, w indeksach i innych dokumentach wydawanych  przez 

szkoły i placówki wchodzące w jego skład podaje się pełną nazwę szkoły lub placówki 

oraz nazwę Centrum. 

5. Centrum posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

6. Załącznikami do powyższego statutu jest statut ODiDZ. 

 

 

 


