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STATUT 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

im. Jana Pawła II w Zbąszynku 
 
 
 

Stan prawny na dzieo 31  sierpnia 2018 r. 
 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). 
2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967.). 
3. Ustawa z dn. 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 
4. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz, 60) 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534). 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.07.2017  r. w sprawie ramowych statutów: publicznej 

placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka 
dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1451). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.08.2017 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1644. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646). 

9. Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późo. zm.). 
10. Ustawa z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). 
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 
z późo. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.08.2018 r. w sprawie wykazu zajęd prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 
doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601). 
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Rozdział 1. 

Postanowienia  ogólne 

§ 1. 

1. Nazwa jednostki: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 

Zbąszynku.” 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, zwane dalej 

„Centrum” jest publiczną jednostką organizacyjną gminy. 

3. Siedzibą Centrum są obiekty szkolne w Zbąszynku przy ul. Kolejowej 4. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Zbąszynek. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego Centrum jest Lubuski Kurator Oświaty. 

§ 3. 

Centrum używa nazwy w pełnym brzmieniu na tablicach urzędowych i pieczęciach urzędowych. 

Dopuszcza się używanie skrótu: CKZiU. 

§ 4. 

W skład Centrum wchodzą następujące szkoły: 

1) Technikum w Zbąszynku; 

2) Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku; 

3) Branżowa Szkoła I stopnia w Zbąszynku. 

§ 5. 

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania oraz zgodnie z 

przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Centrum kształci w 

zawodach: 

1) Technikum w Zbąszynku: 

a) technik mechatronik, 

b) technik elektryk, 

c) technik informatyk, 

d) technik architektury krajobrazu. 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zbąszynku; 

2. Centrum może - prowadzid kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmowad działania w 

zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.  
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3. Centrum może pobierad opłaty za kształcenia ustawiczne prowadzone w formach 

pozaszkolnych. 

4. Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.  

§ 6. 

Wszystkie szkoły wchodzące w skład Centrum posiadają wspólną administrację i bazę dydaktyczną, 

materialną i techniczną. 

§ 7. 

Obsługę finansową i organizacyjną zapewnia Gmina Zbąszynek. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania  Centrum 

§ 8. 

1. Centrum realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w przepisach 

wykonawczych wydawanych na jego podstawie z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 

wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego, 

a w szczególności: 

1) zapewnia uczniom i słuchaczom wszechstronny rozwój osobowości zgodnie z ich potrzebami 

i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, podstawę 

programową kształcenia w zawodach, programy nauczania w określonych zawodach oraz 

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy; 

3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukooczenia szkoły oraz 

przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 

4) stwarza warunki do pełnej realizacji zadao w zakresie edukacji, rozwija zainteresowania oraz 

pomaga w świadomym wyborze dalszego kształcenia oraz zaplanowania ścieżki kariery 

zawodowej poprzez: 

-   rozwijanie zainteresowao na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

- współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej, 

- działalnośd kół zainteresowao, 

- wolontariat  szkolny, 

- szkolenia podnoszące fachową wiedzę i umiejętności, 

-    organizowanie zajęd z preorientacji zawodowej. 



Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku | 4 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów i słuchaczy w celu opanowania 

umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie; 

6) umożliwia rozwijanie kultury pracy opartej na postępie technologicznym, ekonomicznym i 

organizacyjnym; 

7) kształtuje etyczne postawy niezbędne do pełnienia funkcji zawodowych; 

8) prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

2. Centrum współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie: 

1) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego; 

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

pracodawców; 

3) kształcenia ustawicznego pracowników. 

3. Centrum współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, placówkami oświatowo – 

wychowawczymi, publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz 

z organizatorami kształcenia ustawicznego, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami 

zawodowymi. 

4. W Centrum funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który obejmuje  

ogół działao podejmowanych przez Centrum w celu przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, poziomu i kierunku kształcenia, w tym także opracowania indywidualnych planów 

działao potrzebnych do osiągnięcia tych celów.  

4.1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się Dyrektor  

Centrum we współpracy ze szkolnym koordynatorem doradztwa  zawodowego. 

4.2. Założenia i cele: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz gromadzenie i udostępnianie informacji dla danego poziomu kształcenia; 

2) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz prowadzenie zajęd związanych z 

wyborem kierunku kształcenia zawodu z uwzględnieniem mocnych stron, zainteresowao i 

uzdolnieo uczniów; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów z udziałem pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, a także współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu 

ciągłości działao związanych z wyborem kształcenia i zawodu. 

4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez  

Centrum. 
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5. Cele i zadania wychowawcze obejmują wszystkich uczniów/słuchaczy Centrum. W 

szczególności zadania te mają na celu: 

1) kształtowanie patriotycznej i humanistycznej postawy uczniów/słuchaczy; 

2) kształtowanie postaw uczynności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka; 

3) kształtowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i mobilności zawodowej, 

wspomaganie planowania kariery zawodowej; 

4) kształtowanie postaw proekologicznych. 

6. Centrum realizuje zadania opiekuocze w stosunku do uczniów, słuchaczy i uczestników kursu, z 

uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy, a  w 

szczególności: 

1) budynki Centrum nie stanowią zagrożeo dla uczących się, posiadają instrukcję 

przeciwpożarową, instrukcję ewakuacji, w wyznaczonych miejscach Centrum znajdują się 

wyposażone apteczki pierwszej pomocy; 

2) każda pracownia przedmiotowa w Centrum posiada regulamin pracowni, obowiązujące 

przepisy bezpieczeostwa i higieny pracy, z którymi zapoznawani są uczniowie/słuchacze i 

uczestnicy kursu na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni; 

3) uczniowie i słuchacze odbywający zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia u 

pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu praktycznej nauki zawodu i 

przepisów bhp obowiązujących w tych placówkach; 

4) podczas zajęd obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wycieczki, biwaki, zawody, 

akcje na rzecz Centrum i środowiska lokalnego), opiekę  nad uczniami/słuchaczami 

sprasowuje nauczyciel - opiekun wyznaczony przez Dyrektora Centrum lub organizator 

imprezy; 

5) zapewnienie dyżurów pełnionych przez nauczycieli na terenie Centrum, którzy czuwają nad 

utrzymaniem ładu i porządku w wyznaczonym rejonie; 

6) podczas realizacji zajęd praktycznych, praktyk zawodowych, na terenie placówek kształcenia 

praktycznego opiekę nad uczniami/słuchaczami sprawuje nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu lub opiekun praktyki zawodowej; 

7) otoczenie uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi, mających 

trudności w nauce i problemy rodzinne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

poprzez: 

- organizowanie samopomocy koleżeoskiej; 
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- udzielanie indywidualnej pomocy przez nauczycieli uczących; 

- dostosowanie programu i poziomu wymagao do zaleceo publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

- podejmowanie działalności profilaktycznej wobec uczniów niedostosowanych 

społecznie. 

8) otoczenie opieką uczniów i słuchaczy w przypadkach niepowodzeo dydaktycznych, 

wychowawczych lub losowych po rozpoznaniu ich potrzeb; 

9) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi 

w zakresie dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie do indywidualnych potrzeb ucznia/słuchacza; 

10) zwiększenie bezpieczeostwa uczniów/słuchaczy, pracowników oraz osób przebywających na 

terenie Centrum poprzez monitoring wizyjny. 

Rozdział 3. 

Organy  Centrum i ich zadania 

§ 9. 

1. Organami Centrum są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski (Słuchaczy). 

2. Zadania i kompetencje organów, o których mowa w ust. 1, wynikają z ustawy - Prawo 

oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy nie mogą byd sprzeczne ze Statutem Centrum. 

3. Organy Centrum współpracują ze sobą na zasadach: 

1) demokratycznego partnerskiego współdziałania, 

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 

3) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach. 

§ 10. 

1. Dyrektor Centrum kieruje całokształtem pracy wychowawczo-dydaktycznej, opiekuoczej  i 

administracyjno-gospodarczej oraz sprawuje nad nią nadzór, a także jest kierownikiem zakładu 

pracy dla zatrudnionych  w  Centrum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

2. Do kompetencji dyrektora należy: 
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1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz reprezentowanie jej na 

zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) ustalanie profili i zawodów w szkole w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum; 

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

9) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem egzaminów przeprowadzanych w 

placówce; 

10) wykonywanie zadao związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęd organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

11)  współpraca z pielęgniarką, lekarzem (w tym dentystą), sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną, w tym udostępnianie nazwiska i imienia oraz nr PESEL ucznia/słuchacza;  

12) realizowanie zadao wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia/słuchacza; 

13) stwarzanie  warunków do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeo i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalnośd wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuoczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;   

14) skreślenie w drodze decyzji ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

w przypadkach określonych w Statucie lub na wniosek rodziców lub pełnoletniego 

ucznia/słuchacza; 

15) współpraca z Radą Rodziców  i Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim  w 

wykonywaniu swoich zadao; 

16) inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub 

placówki, w sprawach odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Centrum. 

4. Dyrektor, jako pracodawca wykonuje i ponosi odpowiedzialnośd za właściwą realizację 

następujących zadao: 

1) zapoznanie pracowników z zakresem obowiązków oraz organizacją pracy; 

2) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płed, wiek, 

niepełnosprawnośd, rasę, religię, narodowośd, przekonania polityczne, przynależnośd 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 

pracy; 

3) przestrzegania terminowego wypłacania wynagrodzeo; 

4) dbania o potrzeby pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

zaspokaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków; 

5) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy oraz dokonywania oceny 

pracy nauczycieli; 

6) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) przeciwdziałania mobbingowi. 

5. Dyrektor Centrum jest przedstawicielem Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej 

uchwały, o ile nie są sprzeczne z prawem. W przypadku sprzeczności uchwały z prawem 

wstrzymuje jej wykonanie, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponadto dyrektor Centrum: 

1) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej; 

2) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 

3) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami: Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim; 

4) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 

5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

6) dba o przestrzeganie postanowieo zawartych w Statucie; 

7) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 



9 | Statut Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

8) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z 

tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Centrum, jeżeli działalnośd tych 

organów narusza interesy Centrum i nie służy rozwojowi jego uczniów/słuchaczy. 

6. Sytuacje sporne między Radą Pedagogiczną a dyrektorem Centrum rozstrzyga organ 

prowadzący. 

§ 11. 

1. Rada Pedagogiczna Centrum jest organem kolegialnym, którego przewodniczącym jest 

dyrektor Centrum.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Centrum, nauczyciele zatrudnieni w Centrum, 

pracownicy innych zakładów pracy, pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu 

oraz prowadzący pracę wychowawczą. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brad 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakooczeniu rocznych zajęd 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania mogą byd organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy dyrektora Centrum, organu prowadzącego Centrum albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

6. Nadzwyczajne zebrania Rady Pedagogicznej nie są przewidziane planem pracy Centrum, 

organizowane są w przypadkach koniecznych. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej Przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, miejscu i porządku 

zebrania. Informacja o zebraniach zwyczajnych podawana jest z wyprzedzeniem, co najmniej 7 

dni, natomiast w sprawach nadzwyczajnych posiedzenie zwołuje się z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. Informację o zebraniu przekazuje się w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

8. Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy Centrum;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum; 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Centrum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

Centrum;  

7) przygotowanie projektu Statutu Centrum lub jego zmian; 

8) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Centrum lub z 

innego stanowiska kierowniczego w Centrum. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęd oraz organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

2) projekt planu finansowego Centrum; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeo, nagród i innych wyróżnieo; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęd w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęd dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuoczych; 

5) dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. W sprawach osobowych członków Rady Pedagogicznej 

głosowanie jest tajne. W innych sprawach tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w 

głosowaniu jawnym. W przypadku głosowania tajnego Rada wybiera przewodniczącego komisji 

skrutacyjnej i 2 jej członków. Członków komisji skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym. 

Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników Centrum. 

11. Dla opracowania określonych problemów Rada może powoład komisje. Pracą komisji kieruje 

przewodniczący powołany przez Radę na wniosek przewodniczącego Rady. Komisja informuje 

Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę. 

12. Do czasu powołania Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna pełni jej funkcje. Rada, wykonując zadania 

Rady Szkoły, jest zobowiązana zasięgad opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

spraw, które mogą naruszad dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników Centrum. Niestosowanie się do postanowieo może byd przyczyną 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.  
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14. Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej jest księga protokołów, która jest 

przesznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora Centrum. Księgę zaopatruje się w 

klauzulę „Księga zawiera stron … , obejmuje okres …”.  

15. Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do 

księgi protokołów Rady. Protokół zebrania Rady wraz z listą obecności podpisuje 

przewodniczący i protokolant. Poprawki do protokołu zgłasza się Przewodniczącemu obrad. 

Rada na najbliższym posiedzeniu przyjmuje protokół z poprzedniego posiedzenia. 

§ 12. 

1. W Centrum działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców uczniów.  

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po 1 przedstawicielu Rad oddziałowych.  

3. Rada Rodziców: 

1) przedstawia innym organom Centrum, organowi prowadzącemu, organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Centrum. 

2) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Centrum uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny Centrum; 

3) opiniuje plan finansowy Centrum; 

4) może wystąpid do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Centrum z wnioskiem o 

zbadanie i dokonanie oceny działalności Centrum, dyrektora i nauczyciela zatrudnionego w 

Centrum; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację w Centrum, występuje z wnioskami do dyrektora oraz 

organu prowadzącego Centrum; 

6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzid  fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

4. Rada Rodziców pracuje według samodzielnie opracowanego Regulaminu.  

§ 13. 

1. W Centrum działa samorząd uczniowski (słuchaczy) stanowiący reprezentację wszystkich 

uczniów.  

2. Samorząd uczniowski (słuchaczy) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i 

opinie w zakresie realizacji praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami, stawianymi 

wymogami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowao; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu spośród członków Rady 

Pedagogicznej; 

7) prawo przedstawiania kandydatów (nauczycieli) na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia; 

3. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin uchwalony przez ogół uczniów/słuchaczy. 

4. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem Centrum podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu.  

5. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonid Radę Wolontariatu. 

6. Samorząd Uczniowski ustala strukturę Rady Wolontariatu, jej kompetencje oraz Regulamin. 

7. Do zadao Rady Wolontariatu należy: 

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i otoczeniu szkoły; 

2) decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

§ 14. 

1. W Centrum może działad Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu organizują nauczyciele, którzy koordynują całością zadao 

wolontariackich oraz uczniowie – wolontariusze szkoły. 

3. Wolontariuszem szkoły może zostad uczeo, który świadczy pomoc na rzecz społeczności 

szkolnej, działa na rzecz dobra szkolnego i lokalnego środowiska. Osoba ta musi byd pełnoletni, 

a pozostali uczniowie muszą mied zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Do zadao Szkolnego Klubu Wolontariatu należy przede wszystkim: 

1) pomoc uczniom w nauce; 

2) udzielenie pomocy w trudnej sytuacji materialnej; 

3) praca w lokalnych instytucjach i organizacjach. 

§ 15. 

1. Stanowiska kierownicze w Centrum: 

1) wicedyrektor do spraw dydaktyczno- wychowawczych; 
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2) kierownik kształcenia praktycznego. 

2. Do zadao wicedyrektora do spraw dydaktyczno- wychowawczych należy: 

1) współdziałanie z dyrektorem Centrum w zarządzaniu szkołą z uwzględnieniem działalności 

dydaktyczno-wychowawczej; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli. 

3. Do zadao kierownika kształcenia praktycznego należy: 

1) organizacja różnych form kształcenia praktycznego; 

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia praktycznego; 

3) zapewnienie warunków bezpiecznych realizacji zajęd; 

4) kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych i kształcenia 

zawodowego. 

4. Dyrektor Centrum może tworzyd dodatkowe stanowiska kierownicze za zgodą organu 

prowadzącego. 

Rozdział 4. 

Organizacja Centrum 

§ 16. 

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

arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora na podstawie szkolnych planów 

nauczania oraz planu finansowego Centrum do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny 

opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdza organ prowadzący. 

2. Organizację stałych i dodatkowych zajęd dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęd 

ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

4. Na terenie Centrum mogą byd prowadzone zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania 

uczniów. 

5. W Centrum działa Uczniowski Klub Sportowy i  Lokalna Akademia Informatyczna. 

6. W Centrum za pośrednictwem strony internetowej działa dziennik elektroniczny. 
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7. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział. Oddział dzieli się na grupy w 

przypadku zajęd wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeostwa z 

uwzględnieniem zasad określonych w ramowym planie nauczania. 

8. Oddziałem opiekuje się wychowawca. Liczba uczniów w oddziale powinna byd zgodna z 

obowiązującymi przepisami określonymi przez organ prowadzący. 

9. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się: 

1) w szkolnych pracowniach dwiczeo praktycznych; 

2) zakładach pracy; 

3) centrach kształcenia praktycznego. 

10. W zakładach pracy w porozumieniu z kierownikiem zakładu pracy są wyznaczeni opiekunowie-

instruktorzy praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych. 

11. Opiekunowie otrzymują ramowy program nauczania danej specjalności i w porozumieniu z 

kierownikiem szkolenia praktycznego opracowują harmonogram przejśd uczniów przez 

poszczególne działy i zagadnienia programowe, które będą w danych działach realizowane.  

12. Nadzór nad przebiegiem szkolenia praktycznego sprawują kierownik szkolenia praktycznego i 

dyrektor Centrum. 

§ 17. 

1. W Centrum może byd prowadzone kształcenie ustawiczne w następujących formach 

pozaszkolnych: 

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) kurs umiejętności zawodowych; 

3) kurs kompetencji ogólnych; 

4) inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego 

podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.  

3. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach 

4. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego 

dowolnie wybraną częśd podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar 

kształcenia na kursie wynosi 30 godzin.  
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5. Inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych prowadzone są na podstawie indywidualnie opracowanych programów 

dostosowanych do potrzeb rynku pracy, których program nauczania nie odnosi się do 

podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia  w 

zawodach.  

6. Formy kształcenia pozaszkolnego odbywają się w systemie uzgodnionym z zainteresowanymi i 

są realizowane na zasadzie porozumienia (umowy) pomiędzy stronami. 

7. Decyzje o organizacji kształcenia pozaszkolnego podejmuje dyrektor Centrum, uwzględniając: 

1) kadrę dydaktyczną posiadająca odpowiednie kwalifikacje; 

2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające 

prawidłową realizację kształcenia; 

3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 

4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom 

niepełnosprawnym; 

5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 

8. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może byd prowadzone jako stacjonarne lub 

zaoczne: 

1) kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w 

tygodniu; 

2) kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie  przez dwa dni. 

9. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wyjątkiem zajęd praktycznych i 

laboratoryjnych, może byd prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległośd zgodnie z przepisami.  

10. Centrum może prowadzid kształcenie na podstawie programów zleconych lub opracowanych 

we własnym zakresie oraz wprowadzad działalnośd innowacyjną, jako integralny element 

działalności Centrum wyzwalający kreatywnośd uczniów/słuchaczy i nauczycieli poprzez: 

1) stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązao programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych; 

2) tworzenie warunków do rozwoju i aktywności (kreatywności) uczniów; 

3) umożliwienie działalności stowarzyszeo i innych organizacji, w tym  organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuoczej i innowacyjnej Centrum;  
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4) prowadzenie zajęd rozwijająco – uzdalniające jako dodatkowych zajęd edukacyjnych. 

11. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia wydaje się zaświadczenia potwierdzające ich 

ukooczenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 18. 

1. Centrum prowadzi bibliotekę, która jest międzyprzedmiotową  pracownią szkolną i szkolnym 

ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej  służącą głównie realizacji potrzeb i 

zainteresowao uczniów, zadao wychowawczo-dydaktycznych Centrum, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest realizacja działao we  współpracy z uczniami, nauczycielami, 

rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz społecznością lokalną w zakresie: 

1) gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych; 

2) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) prowadzenia działalności informacyjnej; 

4) zaspokajania zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowania różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspierania nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) kształtowania u uczniów nawyku uczenia się, samokształcenia oraz rozwijania umiejętności 

korzystania z różnych mediów i źródeł informacji; 

8) rozbudzania zainteresowao czytelniczych i informacyjnych u uczniów; 

9) kształtowania kultury czytelniczej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych; 

10) organizacji wystaw okolicznościowych. 

3. Z biblioteki mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, pracownicy Centrum, rodzice i społecznośd 

lokalna, po założeniu karty czytelnika. 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

4) korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęd lekcyjnych i po ich 

zakooczeniu. 

6. Organizacja biblioteki szkolnej oraz zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami 

oraz społecznością lokalną: 
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1) wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) oraz pracownicy Centrum, a 

także społecznośd lokalna mają prawo korzystad z zasobów biblioteki szkolnej; 

2) lokal biblioteki spełnia wymogi czytelni, wypożyczalni głównej oraz pomieszczeo 

magazynowych; 

3) pomieszczenia biblioteki wyposażone są w niezbędne meble, sprzęt audiowizualny i 

komputerowy; 

4) biblioteka gromadzi literaturę popularno-naukową, beletrystykę, informacje o regionie, 

lektury szkolne, podręczniki szkolne, czasopisma, taśmy magnetowidowe, płyty CD-ROM 

oraz materiały dydaktyczne multimedialne tematycznie zgodne z zainteresowaniami 

czytelników oraz profilem Centrum;  

5) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz; 

6) wszystkie zbiory biblioteki są opracowywane zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną 

przy wykorzystaniu programu komputerowego; 

7) w bibliotece jest tzw. „wolny dostęp do półek”, czyli każdy czytelnik sam szuka potrzebnych 

materiałów znajdujących się w wypożyczalni głównej; 

8) książki i inne zbiory biblioteki wypożycza się bezpłatnie; 

9) czytelnicy mogą korzystad z katalogów  komputerowych lub zasięgnąd informacji u 

nauczyciela bibliotekarza; 

10) jednorazowo można wypożyczyd 2 książki na okres 2 tygodni; podręczniki szkolne uczeo 

wypożycza na cały rok szkolny; 

11) jeżeli uczeo nie przeczytał książek w terminie, to może prosid o przedłużenie terminu 

zwrotu; 

12) wypożyczone książki należy szanowad; przed wypożyczeniem należy książkę obejrzed, 

zwrócid uwagę na ewentualne uszkodzenia; jeżeli nie jest obłożona, uczeo powinien sam ją 

starannie obłożyd; 

13) książkę zagubioną lub zniszczoną uczeo powinien odkupid lub pokryd równowartośd jej 

ponownego zakupu; 

14) na dwa tygodnie przed zakooczeniem roku szkolnego należy wszystkie książki zwrócid do 

biblioteki szkolnej; 

15) biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych i podanych do 

ogólnej wiadomości; 

16) w bibliotece szkolnej znajdują się:  
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- czytelnia, 

- Punkt Informacji Europejskiej, 

- Szkolne Centrum Informacji o Regionie, 

- stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 

7. Organizacja i cele pracy czytelni: 

1) celem pracy czytelni jest umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom Centrum, 

rodzicom (prawnym opiekunom) oraz społeczności lokalnej korzystania z księgozbioru 

podręcznego, zbiorów wypożyczalni i czasopism, jak również tworzenie warunków do 

rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowao uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

2) czytelnia to miejsce pracy umysłowej, w którym należy zachowad ciszę i skupienie; 

3) czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

4) do czytelni wchodzi się bez okryd wierzchnich; 

5) materiały nieuszkodzone po wykorzystaniu należy zwrócid bibliotekarce; 

6) w czytelni można bezpłatnie korzystad ze wszystkich zbiorów znajdujących się w bibliotece; 

7) książki, czasopisma i materiały audiowizualne poleca się opiece czytelnika. 

8. Punkt Informacji Europejskiej działa w bibliotece szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, w ramach Lokalnej Akademii Informatycznej. 

9. Każdy zainteresowany ma prawo skorzystad ze wszystkich materiałów znajdujących się 

w bibliotece szkolnej, sprowadzonych przez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz dostępne 

przez nowoczesne nośniki informacji, takie jak: Internet, telewizja. 

10. Celem działania Szkolnego Centrum Informacji o Regionie jest: 

1) promocja regionu i umożliwienie uczniom poszerzanie wiedzy o swoim mieście, okolicy 

i Regionie Kozła, 

2) gromadzenie i opracowywanie literatury dotyczącej gminy i miasta Zbąszynek oraz Regionu 

Kozła, 

3) gromadzenie kartotek tematycznych: 

- historia Zbąszynka, Chlastawy, Kosieczyna i Dąbrówki Wlkp., 

- sprawy bieżące gminy, 

- Region Kozła, 

4) gromadzenie  informacji prasowych i internetowych dotyczących Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, 
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5) sporządzenie bibliografii gminy Zbąszynek, 

6) współpraca z biurem promocji i rozwoju gminy Zbąszynek, 

7) współpraca z biurem Regionu Kozła, 

8) współpraca ze Szkolnym Muzeum Historycznym w zakresie organizacji wystaw 

tematycznych, konkursów oraz lekcji muzealnych, 

9) organizacja wystaw i konkursów na temat naszego Regionu w ramach prowadzenia 

działalności kulturalno- oświatowej. 

11. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu: 

1) z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

Centrum, rodzice (prawni opiekunowie) oraz członkowie społeczności lokalnej; 

2) komputery w bibliotece szkolnej służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach 

naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywad do prowadzenia 

prywatnej korespondencji, gier i zabaw; 

3) praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela 

bibliotekarza; 

4) przy stanowisku komputerowym mogą znajdowad się maksymalnie 2 osoby; 

5) korzystad można jedynie z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach; 

6) nie wolno wykonywad żadnych połączeo technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza; 

7) korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z 

oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialnośd materialną za wszelkie starty powstałe z ich 

winy; 

8) zabrania się wkładania własnych nośników USB do komputera bez zgodny nauczyciela 

bibliotekarza; 

9) wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszad niezwłocznie 

nauczycielowi bibliotekarzowi; 

10) podczas korzystania z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz 

napojów; 

11) opuszczając stanowisko komputerowe należy wyłączyd komputer oraz uporządkowad 

biurko; 
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12) niestosowanie się do powyższych zasad  powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do 

korzystania z komputerów w bibliotece przez okres 2 tygodni oraz zobowiązuje do 

naprawienia wyrządzonych szkód. 

12. Nauczyciele bibliotekarze pracują w oparciu o plan pracy biblioteki szkolnej oraz wykonują 

następujące zadania: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

- udostępnianie zbiorów biblioteki uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

oraz członkom społeczności lokalnej oraz w czytelni, a także wypożyczanie zbiorów do 

pracowni przedmiotowych, 

- prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory 

(lekcje biblioteczne w klasach pierwszych), 

- udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowao 

i potrzeb, 

- prowadzenie zajęd w zależności od potrzeb i indywidualny instruktaż z zakresu edukacji 

czytelniczej, informacyjnej, medialnej oraz społeczno- kulturalnej, 

- organizacja wydarzeo o charakterze edukacyjnym i społeczno- kulturowym (wystawy, 

spotkania, wycieczki, gazetki, konkursy), 

- współpraca z aktywem bibliotecznym, 

- stwarzanie czytelnikom możliwości doskonalenia posługiwania się technologią informacyjną, 

w tym komputerowego wyszukiwania informacji, 

- współpraca – w realizacji zadao dydaktyczno- wychowawczych Centrum, w tym w rozwijaniu 

kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia – z wychowawcami, 

nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowao 

(przygotowywanie potrzebnych materiałów, współorganizowanie konkursów, imprez, 

uroczystości szkolnych, wycieczek),  - z rodzicami (włączanie w organizację zajęd i akcji 

czytelniczych, promocja czytania i biblioteki, informowanie o czytelnictwie ich dzieci), - z 

innymi bibliotekami, w szczególności z Biblioteką Miejską w Zbąszynku, (współudział w 

konkursach i imprezach czytelniczych, wymiana doświadczeo, udostępnianie księgozbioru). 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

- troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki szkolnej, 

- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem Centrum i jej potrzebami, przeprowadzanie ich 

selekcji, 
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- prowadzenie ewidencji zbiorów, 

- klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów, 

- organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

- prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej, indywidualnego pomiaru 

aktywności czytelniczej uczniów, 

- planowanie pracy: opracowywanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej i 

oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

- korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu 

pracy, 

- planowanie pracy biblioteki szkolnej poprzez opracowanie Rocznego Planu Pracy Biblioteki 

Szkolnej. 

§ 19. 

1. Centrum posiada Szkolne Muzeum Historyczne (SzMH). 

2. Szkolne Muzeum Historyczne jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowao 

uczniów, zadao wychowawczo-dydaktycznych Centrum, popularyzowaniu wiedzy historycznej i 

regionalnej oraz kształtowaniu tożsamości narodowej. 

3. Zadaniem Szkolnego Muzeum Historycznego jest: 

1) gromadzenie i katalogowanie eksponatów muzealnych, 

2) propagowanie działalności z zakresu dziedzictwa kulturowego narodu i lokalnego 

społeczeostwa,  

3) organizowanie wystaw i konkursów dla społeczności szkolnej i lokalnej, 

4) współpraca z samorządem gminnym oraz z Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, 

5) prowadzenie dokumentacji zbiorów muzealnych, 

6) organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, 

7) współpraca z biblioteką szkolną, 

8) współpraca z lokalnym samorządem Gminy Zbąszynek. 

4. Z zasobów Szkolnego Muzeum Historycznego mogą korzystad uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy Centrum w celu realizacji zadao, po uprzednim poinformowaniu opiekuna SzMH. 

§ 20. 

1. W Centrum nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego oddziału zestawu programów nauczania z 
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zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także program nauczania przedmiotów, 

ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. 

2. W Centrum działają ponadto zespoły przedmiotowe: 

1) zespół przedmiotów ogólnokształcących; 

2) zespół przedmiotów zawodowych. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Centrum na wniosek zespołu. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów 

nauczania; 

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych, a także uzupełnieniu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Centrum autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

5. W Centrum działa Zespół Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli „Warsztaty 

pedagogiczne”. Pracą zespołu kieruje koordynator powoływany przez członków zespołu. 

§ 21. 

1. Centrum współpracuje z rodzicami. 

2. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży stosując 

zasady: 

1) wymiany informacji o uczniu; 

2) uzgadniania z rodzicami podstawowych kryteriów postępowania z uczniem; 

3) wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadao 

dydaktyczno- wychowawczych klasy; 

4) upowszechniania kultury pedagogicznej. 

3. Wychowawca zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczo-opiekuoczymi 

klasy. 
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4. Wychowawca zapoznaje rodziców z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania 

i promowania oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Centrum. 

5. Każdy rodzic ma prawo zwrócid się do nauczyciela uczącego o informację dotyczącą swojego 

dziecka oraz uzyskania pomocy w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych i wychowawczych ucznia oraz 

dających możliwośd komunikowania się z nauczycielami. 

7. W Centrum organizowane są spotkania rodziców z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami.  

Zakres tematów i terminy spotkao ustalane są odrębnie na każdy rok szkolny. 

8. Ustalenia szczegółowe:  

1) rodzice mają prawo prosid o zwolnienie ucznia z zajęd zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

Centrum; 

2) w ciągu 7 dni od momentu zachorowania uczeo lub opiekun powinien dostarczyd 

usprawiedliwienie; 

3) wychowawca ma prawo oczekiwad od rodziców: 

- rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach 

wychowawczych, 

- pomocy w organizacji imprez, wycieczek, zajęd pozalekcyjnych, 

- pełnej współpracy przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

4) wychowawca ma prawo zwrócid się o pomoc do Rady Rodziców w przypadku rażącego 

zaniedbania przez rodziców obowiązku współpracy; 

5) wychowawca ma obowiązek powiadomid rodziców o nieobecności dziecka w Centrum 

powyżej 1 tygodnia. 

§ 22. 

Centrum w zakresie realizacji zadao statutowych zapewnia uczniom możliwośd korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Dyrektor zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie  z 

osobami świadczącymi opiekę nad uczniami i udostępnienie danych osobowych ucznia, po 

uzyskaniu zgody rodziców w przypadku osób niepełnoletnich. 

Rozdział 5. 

   Nauczyciele  i inni pracownicy  Centrum 

§ 23. 
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1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, innych specjalistów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Centrum oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela oraz Prawo oświatowe. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1, określają 

odrębne przepisy. 

4. Do zakresu zadao nauczycieli należą w szczególności:  

1) realizacja planu dydaktyczno- wychowawczego wg tygodniowego rozkładu zajęd; 

2) dbanie o bezpieczeostwo uczniów w czasie zajęd dydaktycznych na przerwach; 

3) systematyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów/słuchaczy, ich oceniania 

zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i 

promowania oraz przeprowadzania egzaminów stanowiącym; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, maturalnych oraz z przygotowania 

zawodowego i poprawkowych w oparciu o ustalone przez dyrektora Centrum 

harmonogramy i wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

5) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w miarę potrzeb w tym: 

- dziennika lekcyjnego w wersji elektronicznej zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

wersji papierowej; 

- arkuszy ocen uczniów/słuchaczy; 

- zeszytu spostrzeżeo wychowawcy klasy; 

6) prowadzenia pracy wychowawczej z młodzieżą, którą realizuje we współdziałaniu z Radą 

Pedagogiczną, Radą Klasową Rodziców, Samorządem klasy, samorządem uczniowskim 

indywidualnie z uczniem/słuchaczem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 

7) pełnienia obok podstawowych czynności wychowawczo-dydaktycznych na terenie Centrum i 

w środowisku, z którym ona współpracuje, również innych zadao wspierających Centrum, a 

wynikających z głównych celów statutowych. Zakres zadao, o których mowa wyżej, zgodnie 

ze statutem dla każdego nauczyciela na dany rok szkolny zatwierdzany jest na pierwszym 

plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

8) realizowania celów wychowawczych; 

9) wzbogacania swojego warsztatu pracy o pomoce naukowe i dydaktyczne; 

5. Zadaniem nauczyciela jest dbałośd o pomoce dydaktyczno- wychowawcze i sprzęt szkolny. 

Nauczyciel - opiekun gabinetu odpowiada za powierzone jego opiece mienie. Wszelkie usterki i 
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zauważone braki zgłasza niezwłocznie na piśmie konserwatorowi. Przekazywanie sprzętu 

powinno odbywad się na drodze służbowej (protokół przekazania). Likwidacja zniszczonego 

sprzętu może byd dokonana wyłącznie przez powołaną do tego celu komisję. Księga 

inwentarzowa winna odzwierciedlad aktualny stan majątkowy w gabinecie. 

6. Nauczyciel pomaga uczniowi/słuchaczowi w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych i 

prowadzi rozpoznanie jego możliwości i potrzeb. 

7. Obowiązkiem nauczyciela jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie 

poziomu wiedzy merytorycznej między innymi poprzez obowiązkowy i czynny udział w pracy 

komisji przedmiotowej, posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych, samokształcenie i 

doskonalenie zgodnie z odrębnymi przepisami oraz uczestniczenie w formach doskonalenia 

zawodowego. 

8. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Centrum, 

utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie, czystości ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeostwa uczniów i pracowników. 

9. Dyrektor Centrum sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym 

stanowisku. 

§ 24. 

1. Opiekunem oddziału jest jego wychowawca, którego powołuje dyrektor Centrum spośród 

nauczycieli. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

1) nauczyciel-wychowawca ma prawo wnioskowad do dyrektora o zwolnienie go z pełnionej 

funkcji; 

2) Rada Klasowa Rodziców wspólnie z Samorządem klasowym ma prawo wnioskowad do 

dyrektora Centrum o zmianę wychowawcy; 

3) dyrektor Centrum po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję nie później niż po upływie 

miesiąca; 

4) decyzja dyrektora jest ostateczna. 

4. Nauczyciel – wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuoczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów/słuchaczy, troską o ich zdrowie, 

postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, poprzez: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeostwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działao zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działao umożliwiających rozwiązanie konfliktów i sporów w klasie. 

5. Wychowawca, w celu realizacji zadao, o których mowa w ust.1: 

1) poznaje każdego ucznia/słuchacza i otacza go indywidualną opieką; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i jego rodzicami: 

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół; 

- ustala treści i formy zajęd na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie oddziaływao 

wychowawczych, jak i określenia indywidualnej opieki (dotyczy to uczniów uzdolnionych, jak 

i z różnymi trudnościami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

- poznania i ustalania potrzeb opiekuoczo-wychowawczych ich dzieci; 

- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach; 

- włączenie ich w sprawy życia klasy i Centrum; 

6. Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym 

regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. 

7. Szczegółowe formy spełniania zadao wychowawczych: 

1) wychowawca wspólnie z samorządem klasy opracowuje plan wychowawczo-opiekuoczy 

klasy uwzględniając w nim zadania Centrum i sugestie rodziców; 

2) wspólnie z samorządem wychowawca ocenia realizację przyjętego planu na koniec roku 

szkolnego; 

3) wychowawca zgłasza swoje propozycje do rocznego planu pracy Centrum w czerwcu; 

4) wychowawca organizuje spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z rocznym terminarzem 

spotkao; 

5) wychowawca ponadto: 

- prowadzi dokumentację klasy: dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej, arkusze ocen, 

dokumentację wychowawczą; 

- rozlicza osobiście uczniów z frekwencji uwzględniając zasady zwalniania uczniów z zajęd 

(regulamin porządkowy); 
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- kontaktuje się w sprawach wychowawczych z opiekunami w internacie; 

- kontroluje i ocenia pełnienie dyżurów przez klasę; 

- opiniuje wnioski o stypendia i zapomogi; 

- występuje z wnioskami o nagrody; 

- udziela kar porządkowych (upomnienie, nagana), wnioskuje o udzielenie wyższej kary przez 

dyrektora; 

- odpowiada za przygotowanie i przebieg zaplanowanej wycieczki, biwaku (zgodnie z 

regulaminem wycieczek) i każdej innej imprezy; 

- odpowiada za uczniów oraz wszelkie rozliczenia finansowe. 

8. Zadania wychowawcy w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1) obserwacja ucznia, analiza jego postępów, we współpracy z innymi nauczycielami i 

specjalistami; 

2) poinformowanie innych nauczycieli o konieczności udzielenia pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz koordynowanie działao z  tym związanych; 

3) planowanie form udzielenia pomocy uczniowi we współpracy z uczniem, rodzicami i innymi 

nauczycielami i specjalistami; 

4) uwzględnienie wniosków z poprzednich działao podjętych wobec ucznia w obszarze pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 25. 

1. W Centrum może zostad utworzone stanowisko pedagoga. 

2. Do zadao pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie badao i działao diagnostycznych uczniów/słuchaczy, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów/słuchaczy w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowao i 

uzdolnieo oraz przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym 

barier utrudniających im funkcjonowanie w życiu Centrum; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów/słuchaczy; w tym uczniów/słuchaczy z 

wybitnymi uzdolnieniami; 

3) udzielanie uczniom/słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
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4) podejmowanie działao z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów 

uczniów/słuchaczy; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeo rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów/słuchaczy; 

6) inicjowanie i prowadzenie działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnieo uczniów/słuchaczy; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) podejmowanie z udziałem rodziców i nauczycieli działao wychowawczo-profilaktycznych 

wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego Centrum; 

10) podejmowanie działao na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów/słuchaczy 

objętych kształceniem specjalnym; 

12) prowadzenie zajęd i działao z zakresu doradztwa zawodowego. 

Rozdział 6. 

Uczniowie (słuchacze) Centrum 

§ 26. 

1. Rekrutacja uczniów/słuchaczy do szkół Centrum odbywa się na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Centrum powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.  

2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzaje tej 

dokumentacji określają odrębne przepisy. 

3. Uczeo/słuchacz Centrum ma prawo do:  

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

umysłowej; 
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2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeostwo; 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego 

godności; 

3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, w 

przypadku szkół dla młodzieży; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce; 

5) rozwijania zainteresowao i zdolności; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonao, o ile nie narusza ona dóbr osobistych osób trzecich; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

8) poszanowania godności osobistej i nietykalności; 

9) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11) rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów poprzez działalnośd w kołach, konkursach, 

zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

12) do aktywnego uczestnictwa w życiu Centrum, przez działalnośd w organizacjach 

młodzieżowych, kołach , itp.; 

13) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego; 

14) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz indywidualnego 

toku nauczania; 

15) zgłaszania zaistniałych konfliktów, sporów do wychowawcy, samorządu uczniowskiego, 

rzecznika praw ucznia i dyrektora Centrum; 

16) korzystania z pomocy stypendialnej; 

17) korzystania z pomieszczeo szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, biblioteki szkolnej, 

SMH, podczas zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

regulaminami; 

18) do zwolnieo z zajęd szkolnych. 

4. Uczeo/słuchacz Centrum ma obowiązek: 

1) przestrzegad postanowieo zawartych w statucie, regulaminach Centrum oraz zarządzeniach 

Dyrektora; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajęciach lekcyjnych i praktycznych, 

usprawiedliwiad absencję zgodnie z zasadami obowiązującymi w Centrum; 
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3) dbad o wspólne dobro, ład i porządek w szkole (szkody wynikłe z winy ucznia/słuchacza 

muszą byd naprawione); 

4) dbad o własne zdrowie, wystrzegad się szkodliwych nałogów; 

5) przestrzegad zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i 

pracowników Centrum oraz innych osób, a w szczególności: 

- okazywad szacunek dorosłym i kolegom; 

- przeciwstawiad się przejawom brutalności i wulgarności; 

- szanowad poglądy i przekonania innych ludzi; 

- zachowywad tajemnicę w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, ze 

szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu innej osoby; 

- godnie i kulturalnie zachowywad się poza Centrum. 

6) dbad o honor i tradycję Centrum; 

7) przed wydaniem świadectwa ukooczenia lub w przypadku przerwania nauki w szkole - 

rozliczyd się z Centrum; 

8) nie używad telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych, niezwiązanych z 

tematyką nie używad telefonów komórkowych i innych urządzeo elektronicznych, nie 

związanych z tematyką prowadzonych zajęd, podczas zajęd lekcyjnych oraz zajęd 

warsztatowych. W przypadku użycia nauczyciel ma prawo odebrad w/w urządzenie i 

przekazad je do wychowawcy lub dyrekcji Centrum. Uczeo bądź rodzice mogą odebrad 

telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne po zakooczeniu zajęd lekcyjnych w 

danym dniu; 

9) odpowiadad za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój: nie palid tytoniu, nie pid 

alkoholu, nie używad narkotyków i innych środków odurzających; 

10) nosid schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na lekcjach z wychowania fizycznego, 

strój odświętny w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz egzaminów, strój roboczy 

podczas zajęd warsztatowych. 

§ 27. 

1. Uczeo/ słuchacz może otrzymad nagrody za: 

1) rzetelną naukę oraz pracę na rzecz Centrum lub środowiska lokalnego; 

2) wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach; 

3) godne reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 

4) znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach, etc. 
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2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów/słuchaczy Centrum: 

1) pochwałę ustną wychowawcy klasy/opiekuna semestru, na forum zespołu klasowego; 

2) pochwałę dyrektora Centrum, odnotowaną w dokumentacji klasowej; 

3) dyplom uznania; 

4) listy gratulacyjne: dla słuchacza, ucznia lub jego rodziców; 

5) stypendium naukowe; 

6) nagroda  książkowa lub rzeczowa przyznana przez dyrektora Centrum; 

7) wniosek o stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

8) nagrody zbiorowe przyznawane klasie: 

- dofinansowanie wycieczki; 

- dofinansowanie studniówki; 

- nagroda pieniężna za wykonanie wartościowej pracy użytecznej na rzecz Centrum (wartośd 

pracy ocenia dyrektor Centrum); 

- nagroda pieniężna za średnią ocen rocznych klasy co najmniej 4,0; 

- nagroda pieniężna za najlepszą frekwencję roczną klasy (powyżej 96%); 

- specjalne nagrody pieniężne dla klas wyróżniających się; 

- puchar przechodni dyrektora Centrum za najlepsze wyniki we współzawodnictwie 

sportowym. 

UWAGA: wysokośd nagród ustala co roku Rada Rodziców. 

3. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien byd odnotowany w dokumentach ucznia. 

4. Uczniom/słuchaczom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 28. 

1. Za naruszenie obowiązków zawartych w statucie i regulaminach ustala się następujące rodzaje 

kar: 

1) ustne upomnienie przez wychowawcę/opiekuna semestru na forum zespołu klasowego; 

2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy/opiekuna semestru; 

3) pisemna nagana udzielona przez wychowawcę/opiekuna semestru, odnotowana 

w dokumentacji szkolnej; 

4) upomnienie ustne dyrektora Centrum; 

5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, wycieczkach, 

zwolnieo z zajęd, prawa do korzystania z pomocy materialnej; 
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6) ustna nagana dyrektora Centrum; 

7) pisemna nagana udzielona uczniowi przez dyrektora Centrum z jednoczesnym 

powiadomieniem rodziców lub opiekunów (dotyczy uczniów szkół dla młodzieży); 

8) naganę z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy podjęta w formie uchwały 

skreślenie z listy uczniów/słuchaczy; 

9) uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy. 

2. Wysoka nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach podlega niżej wymienionym sankcjom: 

1) powyżej 15 godz. – upomnienie dyrektora Centrum; 

2) powyżej 25 godz. – zawieszenie w prawach (ust. 1 pkt 5); 

3) powyżej 30 godz. – nagana ustna dyrektora Centrum; 

4) powyżej 35 godz. – nagana pisemna dyrektora Centrum; 

5) powyżej 60 godz. – skreślenie z listy uczniów. 

3. Od każdej wymierzonej kary uczeo może się odwoład do dyrektora Centrum w terminie 14 dni. 

4. W przypadku spowodowanego niedbałością lub celowego zniszczenia mienia Centrum, 

niezależnie od zastosowanej kary słuchacz lub rodzice ucznia (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są do naprawienia szkody. 

5. Nagrody i kary odnotowywane są przez wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym. 

wychowawca klasy przekazuje informację rodzicom o udzielonych karach. 

§ 29. 

1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego 

(słuchaczy) dyrektor, w formie decyzji administracyjnej, może skreślid ucznia/słuchacza z listy 

uczniów/słuchaczy, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia/słuchacza Centrum; 

2) naruszył godnośd nauczyciela, w tym także stosował przemoc wobec nauczyciela lub innego 

pracownika Centrum; 

3) dopuścił się kradzieży na terenie Centrum; 

4) wszedł w kolizję z prawem; 

5) demoralizuje innych uczniów, słuchaczy; 

6) zniszczył mienie Centrum; 

7) wielokrotnie narusza postanowienia statutu Centrum; 

8) wielokrotnie narusza przepisy bhp, ppoż. lub regulaminu obowiązujących w Centrum, 

9) posiada, używa lub rozprowadza na terenie Centrum środki odurzające lub alkohol; 
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10) przekroczył dopuszczalną liczbę godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia/słuchacza 

na zajęciach szkolnych; 

11) popełnił czyn, który w rozumieniu kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeo uznad można za 

karalny; 

12) znęcał się nad kolegami; 

13) wcześniej otrzymał dwie wymienionych w ust. 1 pkt 4-8 kary dyscyplinarne. 

2. Dyrektor Centrum, w formie decyzji administracyjnej skreśla ucznia branżowej szkoły I stopnia 

odbywającego praktyczną naukę zawodu jako pracownik młodociany, kiedy ten dłużej niż dwa 

tygodnie nie posiada ważnej umowy o pracę. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może nadad decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy przysługuje odwołanie do Lubuskiego 

Kuratora Oświaty. 

5. Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do skreślenia z listy uczniów 

Centrum: 

1) wniosek do Rady Pedagogicznej zgłasza wychowawca klasy/opiekun semestru, który 

przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki oraz zastosowane dotąd 

kary przewidziane w Statucie; 

2) z wnioskiem powinien zostad zapoznany Samorząd Uczniowski, który wyraża opinię; 

3) z wnioskiem powinni zostad zapoznanie uczeo/słuchacz, rodzice lub prawni opiekunowie; 

4) uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo ubiegania się o 

poręczenie Samorządu Uczniowskiego nie dłużej jak niż na pół roku; 

5) Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora 

Centrum do skreślenia ucznia/słuchacza z listy w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów; 

6) skreślenie ucznia/słuchacza następuje w trybie decyzji administracyjnej. 

Rozdział 7. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  

egzaminów 

§ 30. 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie  uczniów.  Przepisy  ogólne. 

1. Ocenianiu podlegają: 
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1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagao edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz na 

formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i w zachowaniu; 

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

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów); 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

według skali i w formach przyjętych przez Szkołę; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 31 ust. 33 pkt 1 - 12; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania; 
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6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z dodatkowych zajęd edukacyjnych.  

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

9. Uczeo jest klasyfikowany dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

10. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w styczniu danego roku szkolnego, z wyjątkiem 

klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum, dla których 

klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w grudniu danego roku szkolnego. 

11. Klasyfikacja roczna przeprowadzana jest w styczniu danego roku szkolnego, z wyjątkiem klas 

trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz klas czwartych Technikum, dla których klasyfikacja 

koocowa przeprowadzana jest w kwietniu danego roku szkolnego. 

§ 31. 

Ocenianie osiągnięd z zajęd edukacyjnych 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2. Ocenie bieżące z zajęd edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeo robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyd. 

3. Ocenianie ucznia z osiągnięd edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 
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3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

w nauce; 

4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęd edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w 

danej szkole; 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

6. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych ucznia; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych. 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę udzielając w przypadku odpowiedzi ustnej informacji zwrotnej, natomiast w przypadku 

prac pisemnych w sposób określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się sprawdzone 

i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 
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10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowad wymagania edukacyjne, w 

stosunku do ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia oraz 

ustaleo zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) 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, która wskazuje koniecznośd 

takiego dostosowania; 

3) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych dwiczeo fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

11. W przypadku ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii, a jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole nauczyciel jest zobowiązany dostosowad wymagania 

edukacyjne wynikające z programu nauczania na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brad pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęd oraz systematycznośd udziału ucznia w zajęciach oraz aktywnośd ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

13. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z wykonywania określonych dwiczeo fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych dwiczeo, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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14. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z realizacji zajęd wychowania fizycznego, zajęd 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

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

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęd wychowania fizycznego, zajęd komputerowych 

lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

16. Dyrektor Centrum zwalnia ucznia z zajęd nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie 

przedłożenia przez ucznia prawa jazdy w odpowiedniej kategorii, a w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego 

przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia. 

17. Dyrektor Centrum na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do kooca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

18. Na 15 dni (zajęd dydaktycznych) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani  poinformowad ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

zajęd dydaktycznych. Poinformowanie  rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny, pisemnie lub ustnie (osobiście lub telefonicznie) za potwierdzeniem 

poprzez oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z ocenami. Ocena przewidywana nie jest oceną 

ostateczną. Na ocenę ostateczną mają także wpływ osiągnięcia ucznia w okresie po 

wystawieniu oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej). Od oceny przewidywanej 

(śródrocznej i rocznej) uczeo i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwoład się do 

dyrektora Centrum zgodnie z procedurą opisaną w § 31 ust. 35 pkt 3. 

19. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięd edukacyjnych ucznia 

z zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, według skali określonej 

w statucie Centrum. 

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 3 dni dydaktyczne przed 

plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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21. Oceny z zajęd dodatkowych oraz religii albo etyki nie mają wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukooczenie szkoły. 

22. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje naukę zawodu, na warunkach 

i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zajęd praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej 

nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 

2)  w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej 

nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

23. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu, ocenia się w stopniach szkolnych, według następującej skali: 

1) stopieo celujący  - 6  skrót  - cel 

2) stopieo bardzo dobry  - 5  skrót  - bdb 

3) stopieo dobry   - 4  skrót  - db 

4) stopieo dostateczny  - 3   skrót  - dst 

5) stopieo dopuszczający - 2  skrót  - dop 

6) stopieo niedostateczny - 1  skrót   - nast. 

24. W kontroli bieżącej i śródrocznej dopuszcza się rozszerzanie skali ocen do oceny bdb, db, dst, 

dop  znaków „ +” i „ - ”, a do oceny ndst  znaku „+”. 

25. Nauczyciel może stosowad w ocenianiu bieżącym inne znaki, jeżeli zostały one ujęte w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

26. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1) bieżące – określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania; 

2) śródroczne i roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 

przewidzianych w podstawie programowej na dany semestr lub rok szkolny. 

27. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych: 

1) stopieo celujący otrzymuje uczeo, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające 

poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych 

lub praktycznych problemów z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania 
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wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finału na 

szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania, potrafi zastosowad posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadao 

i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopieo dobry otrzymuje uczeo, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w minimum programowym (podstawach programowych). Poprawnie 

stosuje wiadomości i rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagao zawartych 

w minimum programowym (podstawach programowych). Rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który ma braki w opanowaniu minimum 

programowego (podstaw programowych), ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje 

zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w minimum programowym (podstawach programowych) przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie jest w stanie rozwiązad zadao o niewielkim, 

elementarnym stopniu trudności. 

28. Nauczyciele dokonując oceny osiągnięd edukacyjnych ucznia powinni stosowad różnorodne 

formy: 

1) ustne (odpowiedź, recytacja, dialog ...); 

2) pisemne: 

- kartkówki; 

- sprawdziany wiadomości; 

- zadania domowe; 
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- dyktanda; 

- testy; 

- dwiczenia projektowe, rysunkowe; 

3) inne: 

- dwiczenia laboratoryjne; 

- czynności praktyczne; 

- własna twórczośd. 

29. Nauczyciel powinien sprecyzowad ustnie pojęcie kartkówki – obejmującej zagadnienia bieżące, 

węższy zakres materiału, stosowanej bez zapowiedzi oraz pojęcie sprawdzianu wiadomości – 

obejmującego zagadnienia podsumowujące konkretny zakres materiału, z podaniem terminu, 

wpisaniem go do dziennika, omówieniem zagadnieo tematycznych, podaniem punktacji zasad 

przeliczania zdobytych punktów na oceny. 

30. W przypadku stosowania metody punktowej w danej formie sprawdzania osiągnięd należy 

stosowad poniższe zasady przeliczania punktów na oceny: 

lp ocena procentowy udział punktów 

1 niedostateczny 0 – 39% 

2 dopuszczający 40 – 55% 

3 dostateczny 56 – 70% 

4 dobry 71 – 85% 

5 bardzo dobry 86 – 95% 

6 celujący 96 – 100% 

31. W przypadku stosowania metody punktowej w danej formie sprawdzania osiągnięd podczas 

zajęd z przedmiotów zawodowych o charakterze praktycznym należy stosowad następujące 

zasady przeliczania punktów na oceny: 

lp ocena procentowy udział punktów 

1 niedostateczny 0 – 59% 

2 dopuszczający 60 – 74% 

3 dostateczny 75 – 84% 

4 dobry 85 – 90% 

5 bardzo dobry 91 – 95% 

6 celujący 96 – 100% 

32. Nauczyciel planując ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia powinien przestrzegad 

następujących zasad: 

1) w ciągu tygodnia uczeo może mied najwyżej trzy sprawdziany, a w ciągu dnia – jeden; 

2) termin sprawdzianu należy wpisad w dzienniku elektronicznym (terminarz) z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem (brak wpisu uniemożliwia przeprowadzenie sprawdzianu); 
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3) w ciągu dwóch tygodni od daty napisania pracy, uczeo winien otrzymad ją do wglądu, 

ocenioną i poprawioną; 

4) w klasach maturalnych w II półroczu należy do minimum ograniczyd liczbę prac pisemnych 

z przedmiotów nie objętych egzaminem maturalnym i z przygotowania zawodowego, 

5) ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną), należy wystawid z minimum 3 ocen cząstkowych. 

33. Klasyfikowanie śródroczne i roczne uczniów odbywa się wg następujących zasad: 

1) uczeo jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęd 

obowiązkowych, z wyjątkiem zajęd, z których został zwolniony; 

2) uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja; 

3) uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny; 

4) uczeo nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawad egzamin 

klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) po 

wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną; 

5) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki; 

6)  egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą; 

7) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 31 ust. 33 pkt 3 nie 

obejmuje obowiązkowych zajęd edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych 

zajęd edukacyjnych; 

8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieo 

zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych;  

9) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

11) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem 

informatyki, wychowania fizycznego, zajęd komputerowych, które mają charakter przede 
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wszystkim zadao praktycznych. W przypadku zajęd obejmujących kształcenie zawodowe, 

egzamin klasyfikacyjny z zajęd praktycznych, których programy nauczania przewidują 

prowadzenie dwiczeo lub doświadczeo, ma formę zadao praktycznych; 

12) dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych, szkoła organizuje w warsztatach 

szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania oraz 

ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

13) egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum, w skład której 

wchodzą: 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

14) egzamin klasyfikacyjny, na podstawie, którego uczeo zostaje przyjęty do danej klasy lub 

kooczy klasę wyznacza dyrektor Centrum; 

15) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przyjmowanego do danej klasy przeprowadza komisja, w 

skład której wchodzą: 

- dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum – jako przewodniczący; 

- nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęd edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest egzamin; 

16) pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel uczący, a stopieo trudności pytao powinien byd 

zróżnicowany i odpowiadad kryteriom ocen przyjętych przez szkołę; 

17) w przypadku nieklasyfikowania z zajęd edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”; 

18) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

- nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin; 

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

- imię i nazwisko ucznia; 

- zadania egzaminacyjne; 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 
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19) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

20) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych może byd 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 

21) uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo 

dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych 

zajęd. 

34. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

1) uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo 

dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy z tych 

zajęd; 

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

informatyki, zajęd komputerowych i wychowania fizycznego oraz z zajęd praktycznych 

obejmujących kształcenie zawodowe, których programy nauczania przewidują prowadzenie 

dwiczeo lub doświadczeo, który ma formę zadao praktycznych; 

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Centrum w ostatnim tygodniu ferii 

letnich; 

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum. W skład 

komisji wchodzą: 

- dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako 

przewodniczący komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

- nauczyciel prowadzący  takie  same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji; 

5) nauczyciel, o którym mowa w § 31 ust. 34 pkt 4 tiret 2, może byd zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor Centrum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; 

6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
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- nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin; 

- imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji; 

- termin egzaminu poprawkowego; 

- imię i nazwisko ucznia; 

- zadania egzaminacyjne; 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

8) uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez dyrektora Centrum, nie później niż do kooca września; 

9) uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

35. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych: 

1) prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęd edukacyjnych posiada uczeo, który: 

- na danych zajęciach edukacyjnych posiada frekwencję nie niższą niż 85% bez godzin 

nieusprawiedliwionych; 

- wykorzystał wszystkie przysługujące mu możliwości poprawy oceny zgodnie z 

wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

2) w przypadku spełnienia powyższych warunków uczeo (rodzic, opiekun prawny) może złożyd 

wniosek o możliwośd uzyskania oceny wyższej niż przewidywana do dyrektora Centrum; 

3) wniosek o sprawdzian weryfikujący stan wiedzy wynikający z odwołania się od oceny składa 

uczeo lub jego rodzic (prawny opiekun) w ciągu 3 dni (dydaktycznych) od otrzymania 

informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd 

edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie Centrum; 

4) termin sprawdzianu weryfikującego stan wiedzy ustala dyrektor Centrum do dnia 

klasyfikacyjnego zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej; 
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5) sprawdzian weryfikujący stan wiedzy przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia zgodnie 

z opracowanymi wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęd edukacyjnych, a 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Centrum; 

6) uzyskanie ze sprawdzianu weryfikującego stan wiedzy oceny niższej niż przewidywana ocena 

roczna powoduje utrzymanie ustalonej pierwotnie oceny. 

36. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora Centrum, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłaszane od 

dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakooczenia zajęd 

dydaktyczno-wychowawczych. 

37. W przypadku że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa, dyrektor Centrum powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

38. Nauczyciel, o którym mowa w § 31 ust. 34 pkt 2 może byd zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach 

dyrektor Centrum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. 

39. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego oraz z zajęd praktycznych 

obejmujących kształcenie zawodowe, dla których programy nauczania przewidują prowadzenie 

dwiczeo lub doświadczeo, który ma formę zdao praktycznych, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych. 

40. Sprawdzian, o którym mowa w § 31 ust. 39 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeo, o których mowa w § 31 ust. 36. Termin sprawdzianu ustala się w 

uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

41. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych nie może byd niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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42. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

- nazwę zajęd edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin, 

- imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

- zadania sprawdzające, 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

43. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

44. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

Centrum. 

45. Przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeo wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

46. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia w szkole ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

47. Uczeo, którego Rada Pedagogiczna warunkowo promowała do klasy programowo wyższej, 

musi zaliczyd zaległą różnicę programową. 

48. W przypadku uczniów, u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięd edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni im kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia im uzupełnienie braków. 

49. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią 

ocen, co na mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

50. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęd. 
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51. Laureaci i i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęd edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

52. Uczeo, kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja 

zakooczyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem zapisów w § 31 ust. 16 i ust. 

17, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

§ 32. 

Ocenianie zachowania 

1. Ocenianiu podlega zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia min. poprzez dziennik elektroniczny; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

2) ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych 

w Centrum; 

3) ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

zachowaniu. 
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6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną 

ocenę. 

9. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, uwzględnid wpływ stwierdzonych zaburzeo lub odchyleo 

rozwojowych na jego zachowanie. 

10. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania ucznia w danym roku szkolnym polega na 

ustaleniu oceny według skali: 

 wzorowe  - wz 

 bardzo dobre  - bdb 

 dobre   - db 

 poprawne  - pop 

 nieodpowiednie - ndp 

 naganne  - ng 

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnid wpływ tych zaburzeo lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  

13. Na 15 dni (zajęd dydaktycznych) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani  poinformowad ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Poinformowanie  rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny, pisemnie lub ustnie (osobiście lub telefonicznie) za potwierdzeniem poprzez 

oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z oceną. Ocena przewidywana nie jest oceną 
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ostateczną. Na ocenę ostateczną ma także wpływ postawa i zachowanie ucznia w okresie po 

wystawieniu oceny przewidywanej (śródrocznej i rocznej). Od rocznej oceny przewidywanej 

uczeo i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwoład się do dyrektora Centrum. 

14. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

15. Oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałośd o honor i tradycje Centrum; 

4) dbałośd o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

17. Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca klasy uwzględnia 

godziny nieusprawiedliwione tylko z II półrocza zajęd edukacyjnych, które mają wpływ na tą 

ocenę. 

18. Oceniając zachowanie ucznia wychowawca powinien w szczególności zwrócid uwagę na: 

1) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem 

swojej wiedzy i umiejętności, systematyczne przygotowywanie się do zajęd szkolnych, 

uczestnictwo w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycję Centrum, 

współtworzenie jej autorytetu; 

3) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej, 

okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Centrum, podporządkowanie 

się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Centrum, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz 

ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 

- okazywanie szacunku dorosłym i kolegom; 

- przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności; 

- szanowanie poglądów i przekonao innych ludzi; 
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- poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowanie w tajemnicy 

korespondencji, dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że 

szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego; 

- naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody. 

5) dbanie o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

- uczeo nie pali tytoniu; 

- uczeo nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających; 

- uczeo jest odpowiedzialny za czysty i schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na 

lekcjach wychowania fizycznego, galowy strój w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz 

egzaminów, strój roboczy podczas zajęd warsztatowych; 

- uczeo dba o dobro, ład i porządek w Centrum, a w szczególności: w pracowniach, na 

korytarzach, w świetlicy, w bibliotece, w sanitariatach, w internacie, w warsztatach 

szkolnych oraz w obejściu Centrum. Pełni dyżury w wyznaczonych terminach na terenie 

całej Centrum i internatu; 

- uczeo troszczy się o mienie Centrum i jej estetyczny wygląd, ma również obowiązek 

naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody; 

19. Uczeo, który często spóźnia się na zajęcia edukacyjne może mied obniżoną śródroczną lub 

roczną ocenę zachowania. 

20. Godziny nieusprawiedliwione w semestrze mają następujący wpływ na ocenę zachowania: 

1) od 15 godz. nieusprawiedliwionych - ocena poprawna; 

2) od 25 godz. nieusprawiedliwionych - ocena nieodpowiednia; 

3) od 35 godz. nieusprawiedliwionych - ocena naganna. 

21. Uczeo, który otrzyma naganę dyrektora Centrum, naganę pisemną lub naganę z ostrzeżeniem 

Rady Pedagogicznej, otrzymuje najniższą ocenę zachowania. 

22. Tryb i zasady  ustalania  ocen zachowania uczniów: 

1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli i innych 

pracowników Centrum, a także uczniów, którzy mogą wyrażad własną opinię o zachowaniu 

swoim i kolegów; 

2) kryteria oceny zachowania: 

- ocenę wzorową - może otrzymad uczeo, który przykładnie spełnia wszystkie wymogi 

kryteriów, na którym można polegad, którego można podawad jako wzór dla innych; 
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- ocenę bardzo dobrą - może otrzymad uczeo, który spełnia wymogi kryteriów, wyróżnia się 

w jednym ze składowych kryteriów; 

- ocenę dobrą – może otrzymad  uczeo,  który  spełnia  wymogi  większości kryteriów, jednak 

żadnego z obowiązujących nie narusza w rażący sposób; 

- ocenę poprawną - może otrzymad uczeo, który uchybia niektórym kryteriom oceny, ale 

reaguje na uwagi, wyciąga wnioski, wyraża chęd poprawy; 

- ocenę nieodpowiednią  - otrzymuje uczeo, który często narusza wymogi kryteriów, nie 

zawsze reaguje na uwagi; 

- ocenę naganną - otrzymuje uczeo, który rażąco narusza wymogi oceny, nie reaguje na 

uwagi, nie przejawia chęci poprawy; 

23. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora Centrum 

w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

24. Zastrzeżenia te mogą byd zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 

2 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktyczno-wychowawczych. 

25. Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor Centrum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora Centrum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole); 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7)  przedstawiciel rady rodziców. 

26. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

27. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

28. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 



53 | Statut Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku   

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

- termin posiedzenia komisji; 

- imię i nazwisko ucznia; 

- wynik głosowania; 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

29. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

30. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania posiada uczeo, który nie otrzymał kar statutowych; 

2) uczeo lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyd wniosek o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny zachowania; 

3) wniosek może byd złożony w terminie 3 dni od poinformowania o wysokości oceny do 

dyrektora Centrum; 

4) w przypadku złożenia wniosku, dyrektor Centrum powołuje zespół, który w ciągu 3 dni 

analizuje dokumentację wychowawcy dotyczącą zachowania ucznia i ustala ostateczną 

ocenę; 

5) ustalona ocena nie może byd niższa niż przewidywana ocena roczna. 

Rozdział 8. 

Postanowienia  koocowe 

§ 33. 

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Centrum. 

2. Zmiany w statucie mogą byd wprowadzane na wniosek: 

1) organów Centrum; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany 

przepisów. 

§ 34. 

Obsługa finansowa Centrum prowadzona jest na mocy porozumienia zawartego z Gminą Zbąszynek 

a dyrektorem Centrum. 

§ 35. 

Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z zakładowymi instrukcjami: obiegu 

dokumentów, kancelaryjną oraz organizacji w zakresie działania archiwum. 

§ 36. 

Centrum używa następujących pieczęci: 



Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku | 54 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) pieczęci podłużnej o treści: 

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku 

ul. Kolejowa 4 

66-210 Zbąszynek 

tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030 

REGON 971247190   NIP 927-14-26-425” 

oraz stosownie do typu szkoły: 

„Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 

Zbąszynku 

ul. Kolejowa 4 

66-210 Zbąszynek 

tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030 

REGON 971247190   NIP 927-14-26-425”, 

„Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku 

ul. Kolejowa 4 

66-210 Zbąszynek 

tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030 

REGON 971247190   NIP 927-14-26-425”, 

„Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 

Zbąszynku 

ul. Kolejowa 4 

66-210 Zbąszynek 

tel. 068 38 49 395, fax 068 34 78 030 

REGON 971247190   NIP 927-14-26-425”. 

2) pieczęci okrągłej z godłem paostwowym i napisem w o toku: 

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku” 

oraz stosownie do typu szkoły: 

„Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 

Zbąszynku”, 

„Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku”, 

„Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 

Zbąszynku”. 
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§ 37. 

W Centrum obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością Centrum, a wydane 

przez nadrzędne organy władzy paostwowej i samorządowej oraz dokumenty wewnętrzne Centrum: 

Program wychowawczo-profilaktyczny oraz Regulamin pracowni szkolnych. 
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