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PODSTAWY PRAWNE 

 

Podstawą prawną Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego 

W Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie jest: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85 poz. 539 z późn. zm; 

Dz. U. z 2001 r. nr 129 poz. 1440; Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 11 czerwca 2019 

r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 tekst jednolity), 

3. Zarządzenie MEN z 18 lipca 1988 r. w sprawie praw i obowiązków oraz kwalifikacji osób 

prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami szkół zawodowych i młodocianymi 

pracownikami (Dz. U. z 1988 r. nr 22 poz. 202 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej prze publiczne szkoły i placówki. ( Dz. U. z 

2002 r. Nr 56, poz. 506), 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia  2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 432),  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 

osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych ( Dz.U.  2006 Nr 31 poz.216 ). 

8. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji 

dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 

2007 r., 

9. Rozporządzenie MENiS z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.  

(Dz. U. z 2011 r. nr 244, poz. 1626 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w 

zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184 z późn. zm.), 

11. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 64 i 1010 z późn. zm.), 

12. Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowe i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w  

sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249),   

13. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)  

14. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245), 

15. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1611), 

16. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1603), 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_72_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-60-13733.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_322_u_8_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-60-13733.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_322_u_8_p_0_l_0_i_0
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17. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 373), 

18. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1658 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 11627), 

19. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, 

20. Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, 

21. Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, 

22. Rozporządzenie MEN z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.), 

23. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), 

24. Rozporządzenie MEN z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 534), 

25. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

26. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 1 
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o : 

 

1. Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), 

2. Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.), 

3. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, 

4. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie 

5. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika 

pedagogicznego wymienionego w art.1 karty nauczyciela, 

6. słuchaczu – należy przez to rozumieć uczestnika zajęć w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, 

7. uczestniku – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, 

radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Branżowej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie 

 

§ 2 

Prezentacja ogólna  

 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krzyżewie w Zespole Szkół Rolniczych im. 

Stefanii Karpowicz w Krzyżewie. 

2. Adres: Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły, woj. podlaskie. 

3. Ustalona nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz               

w Krzyżewie  

4. Na pieczęciach i w zapisach adresowych może być używany czytelny skrót nazwy. 

5. Uznany skrót nazwy: CKU w Krzyżewie. 

 

§ 3 

 

      Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii  

      Karpowicz w Krzyżewie  

 

§ 4 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wysokomazowiecki. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 

 

§ 5 

1. W Centrum zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

2. Ukończenie kursu w Centrum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie po złożeniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

wyodrębnione w odpowiednich zawodach. 
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3. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po 

zasięgnięciu opinii o kierunku kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w 

Białymstoku co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

4. Centrum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia i wychowania odpowiednio do potrzeb psychofizycznych słuchaczy, 

możliwości kadrowych, bazowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach 

określonych właściwymi przepisami prawa 

 

§ 6 

Cele kształcenia, działania ogólne 

 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej „Centrum" jest tworzone w celu   

kształcenia,  dokształcania i doskonalenia umiejętności gospodarowania osób dorosłych, 

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania. 

2. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązującą 

podstawę programową kształcenia branżowego zgodnie z programami nauczania 

odpowiednimi dla poszczególnych kierunków edukacji przedmiotowych. 

3. Programy nauczania obejmują treści ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie 

programowej. 

4. Programy nauczania mogą zawierać treści wykraczające poza zakres ustalony w podstawie 

programowej, jeśli: 

1) Uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej 

2) Są dostosowane do poziomu kształcenia słuchaczy,  

3) Są spójne z treściami zawartymi w podstawie programowej. 

5. Centrum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia kursu i zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. 

6. Organizuje proces kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) kształcenie, dokształcanie i doskonalenie umiejętności gospodarowania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami nauczania osób dorosłych w formach szkolnych  

i pozaszkolnych, 

2) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych i 

certyfikatów zgodnie z odrębnymi przepisami , 

3) opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych 

dla potrzeb słuchaczy, 

4) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia 

dorosłych, 

5) udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodyczne i 

dydaktycznej, 

6) współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i zagranicą, 

7) współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie kwalifikacji kadr, 

8) prowadzenie wdrożeń projektów organizacyjno-produkcyjnych i działań 

popularyzacyjnych nowości ekonomiczno-produkcyjne afirmowane przez instytucje i 

organizacje zajmujące się oświatą i doradztwem rolniczym, 

9) kształcenie umiejętności sprawnego i efektywnego poruszania się wśród instytucji 

funkcjonujących na rynku pracy i w jego otoczeniu, 

8. Centrum gwarantuje wszystkim słuchaczom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne. 
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9. Celem nauczania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów w zawodach 

nauczanych w Centrum. 

10. Sposoby wykonywania zadań: 

1) Zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne 

2) Praca indywidualna i praca w grupach, 

3) Zespoły zadaniowe, 

4) Zajęcia praktyczne,  

5) Wykłady i ćwiczenia poza Centrum, 

 

§ 7 

Wsparcie dydaktyczno-wychowawcze 

 

1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Centrum 

kształtuje swoje środowisko dydaktyczno-wychowawcze odpowiednio do warunków i  

potrzeb słuchaczy. 

2. Podporządkowuje całą swoja strukturę organizacyjną dydaktyczno-wychowawczym celom 

i zadaniom, kierując się przy tym dobrem słuchaczy. 

3. Zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy 

przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie 

warunki zdrowotne. 

4. Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych 

dla prawidłowego i przyjaznego słuchaczom bieżącego funkcjonowania szkoły i dla 

bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej. 

5. Ma wypracowany system monitorowania i diagnozowania zachowania słuchaczy. 

6. Centrum prowadzi kursy zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., ze 

zm., z 18 sierpnia 2017 r. i 19 marca 2019 r., dotyczącego kształcenia ustawicznego w 

formach poza szkolnych, który obejmuje: 

1) kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

2) kurs umiejętności zawodowych, 

3) dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, 

4) inne kursy i szkolenia w zależności od potrzeb. 

 

§ 8 

Wsparcie finansowe CKU 

 

1. Statutowa działalność Centrum jest finansowana przez organ prowadzący. 

2. Centrum może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dotacji, dobrowolnych wpłat uczestników kursów, a także z 

zysków uzyskanych z działalności gospodarczej. 

3. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady  

prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne  

przepisy. 

 

§ 9 

 

Centrum działa na podstawie niniejszego statutu. 
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§ 10 

Organy CKU 

 

             Organami Centrum są: 

1.  Dyrektor Szkoły, 

2.  Rada Pedagogiczna, 

3.  Kierownik szkolenia kursowego. 

 

§ 11 

 

1. Każdy z organów Centrum ma możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji.  

2. Każdy z organów posiada możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz CKU. 

 

§ 12 

Dyrektor CKU 

 

1. Dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący placówkę edukacyjną, 

wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą.  

2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Centrum. 

3. Sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców. 

5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej. 

6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

7. Wstrzymuje te uchwały, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem  

8. Powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając w tym 

względzie opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej. 

9. Powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i 

zespołów oraz odwołuje ich z tych funkcji. 

10. Zatrudnia i zwalnia innych pracowników Centrum. 

11. Dysponuje finansami Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie. 

12. Opracowuje arkusz organizacyjny. 

13. Dba o powierzone mienie. 

14. Dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

15. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Centrum. 

16. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Centrum. 

17. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela. 

18. Reprezentuje Centrum na zewnątrz. 

19. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i kierownikiem szkolenia kursowego. 

20. Rozstrzyga sprawy sporne  i konfliktowe pomiędzy organami w trybie poznania racji 

każdej ze stron. 

21. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec 

słuchaczy. 

22. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych przepisami. 
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23. Utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi w sprawach CKU. 

24. Wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach 

bieżącej działalności Centrum oraz perspektyw jej rozwoju. 

25. Podpisuje dokumenty finansowe. 

26. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Centrum. 

27. Skreśla słuchaczy z listy słuchaczy w przypadkach określonych niniejszym statutem; 

skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub po potwierdzeniu 

przez opiekuna kursu decyzji o rezygnacji z kursu jego uczestnika. 

28. Wyraża zgodę na podjęcie współpracy ze szkołą lub działalności w szkole przez 

stowarzyszenia i organizacje po uzyskaniu pozytywnej opinii rady Pedagogicznej. 

29. Udziela słuchaczom zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki w przypadku 

decyzji słuchacza o samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

30. Zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań. 

31. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

32. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 13 

 

1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów. 

2. Do każdego utworzonego stanowiska dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i 

kompetencji, o czym informuje Radę Pedagogiczną. 

3. Obsada stanowiska należy do wyłącznej kompetencji dyrektora Szkoły. 

 

§ 14 

Rada Pedagogiczna  

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum. W jej skład wchodzą wszyscy 

nauczyciele Centrum. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor CKU. 

2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są zwoływane przez: 

1) Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

2) organ prowadzący szkołę lub sprawujący nadzór pedagogiczny, 

3) na wniosek 1/3 jej członków. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu 

prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 

członków. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

6. W przypadkach  nieprzewidzianych,  związanych  z koniecznością podjęcia uchwały lub 

pilnego wydania opinii, Przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo zwołać 

nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej. 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na 

jej posiedzeniach. 

8. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna: 

1) zatwierdza plany pracy Centrum, 

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy, 
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3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) opiniuje przyznawanie innych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych    

powyżej wyróżnień klasowych i oddziałowych, 

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy CKU, 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z 

funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły – CKU w ZSR w Krzyżewie, 

8) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły 

– CKU w ZSR w Krzyżewie, 

9) opiniuje  tygodniowy rozkład zajęć, 

10) opiniuje projekt planu finansowego Centrum, 

11) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć, 

12) opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i wyróżnień, 

13) przygotowuje projekt Statutu CKU lub projekt zmian w Statucie, 

 

9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

§ 15 

Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych 

 

1. Dyrektor Centrum jest przedstawicielem i Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w 

związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą: 

2. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ 

prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny, 

3. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je 

pominięto, 

4. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet, 

5. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

6. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

7. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa  i obiektywizmu, 

8. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z 

tym wydaje zalecenia wszystkim  statutowym organom Centrum, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy CKU i nie służy rozwojowi jego słuchaczy. 

 

§ 16 

Baza i organizacja cyklu kształcenia 

 

1.   Centrum funkcjonuje z wykorzystaniem bazy Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. 

2.   W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy Centrum posiada: 

1) warsztaty dydaktyczno - produkcyjne: 

a) sieć gospodarstw licencjonowanych, współpracujących z Centrum to : 

                        - gospodarstwo ogrodnicze     
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                        - gospodarstwo hodowlane trzody chlewnej  

                        - gospodarstwo hodowlane bydła mlecznego   

         - gospodarstwo drobiarskie    

         - gospodarstwo hodowli koni    

         - gospodarstwo agroturystyczne    

                        - gospodarstwo dydaktyczne na terenie szkolnym – stajnia  

2) pracownie dydaktyczne: 

a) pracownia produkcji roślinnej, 

b) pracownia mechanizacji rolnictwa z zapleczem warsztatowym, 

c) pracownia produkcji zwierzęcej, 

d) pracownia wiejskiego gospodarstwa domowego, 

e) pracownia informatyki i ekonomiki, 

f)    biblioteka, 

g) i inne. 

              3) gospodarstwa agroturystyczne jako baza noclegowa. 

3. Pracownią kieruje i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie nauczyciel (opiekun 

  pracowni). 

4. Zajęcia praktyczne organizowane są w grupach zgodnie z programem nauczania zajęć 

  praktycznych. 

5. Liczebność grupy ustala dyrektor szkoły: 

1)  zajęcia praktyczne o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa uczestników: 6 - 8 osób, 

2)  pozostałe zajęcia: 8 - 15 osób. 

6. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut. W czasie zajęć dopuszcza się łączenie jednostek 

lekcyjnych z zachowaniem 30 - minutowej przerwy. 

7. Zajęcia dydaktyczne i kursowe odbywają się według rozkładu zajęć ustalonego przez   

dyrektora . 

8. Zajęcia praktyczne odbywają się na stanowiskach produkcyjnych zgodnie z procesem 

dydaktycznym i produkcyjnym. 

 

§ 17 

 

1. Każdy rok kształcenia podzielony jest na 2 semestry. 

2. Słuchacze są klasyfikowani na koniec każdego semestru.  

3. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określają 

odrębne przepisy. 

4. Słuchacz zdający egzamin, który potwierdził kwalifikacje wyodrębnione w danym 

zawodzie, otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez OKE. 

 

§ 18 

 

1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie słuchaczy Centrum może być prowadzone  

w formie stacjonarnej, wieczorowej i zaocznej. 

2. Kształcenie słuchaczy w Centrum prowadzonego w formie stacjonarnej odbywa się przez 

trzy lub cztery dni w tygodniu. 

3. Kształcenie słuchaczy Centrum prowadzącego w formie zaocznej: 

1) konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez 

dwa dni, 

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% 

ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze, 
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3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą - 

wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną. 

4. Kształcenie słuchaczy Centrum prowadzonego w formie wieczorowej: 

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w godzinach po zakończeniu zajęć  

w szkole dziennej oraz w dniach ustawowo wolnych, 

2) zajęcia teoretyczne i praktyczne przebiegają zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć. 

5. Czas trwania zajęć dla dorosłych wynosi 8 godzin dziennie. 

6. Centrum umożliwia osobom przygotowującym się do egzaminów eksternistycznych 

uczęszczanie na wybrane przez nich zajęcia za zgodą dyrektora szkoły. 

 

§ 19 

 

           Słuchacze mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 

 

§ 20 

Biblioteka szkolna  

 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców, uczestniczy w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia, a także do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków 

informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

2.  W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 
3. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z właściwym regulaminem. Do nich należy w 

szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, słuchaczom, nauczycielom i 

innym  pracownikom szkoły oraz zarejestrowanym czytelnikom spoza szkoły w 

czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, 

2) udostępnianie sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim, 

3) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych 

i komputerowych), 

4) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych. 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

6. Wymiar godzin pracy biblioteki ustalony jest w arkuszu organizacji szkoły w oparciu o 

liczbę młodzieży w szkole oraz posiadany księgozbiór. 

7. Biblioteka szkolna jest wyposażona w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt 

biblioteczny i przeciwpożarowy oraz w miarę możliwości sprzęt komputerowy. 

8. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, materiały audiowizualne i inne materiały 

niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

9. Biblioteka gromadzi archiwalia związane z historią szkoły, jej założycielką Stefanią 

Karpowicz oraz absolwentami szkoły i historią regionu. 

10. Biblioteka dokumentuje wydarzenia bieżące poprzez gromadzenie materiałów o szkole 

publikowanych w prasie i rejestrowanych w innych środkach masowego przekazu. 
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§ 21 

Obowiązki bibliotekarza 

 

1. Do zadań nauczyciela  bibliotekarza należy: 

a) prowadzenie lekcji przysposobienia informacyjno-czytelniczego, 

b) uzupełnianie zbiorów biblioteki, 

c) okresowa selekcja zbiorów, 

d) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy, 

e) przygotowanie wizualnej informacji o lekturach przewidzianych dla 

poszczególnych klas oraz o nowościach bibliotecznych, 

f) zachęcanie uczniów i słuchaczy do czytania i pomoc w wyborze lektur, 

g) bieżąca konserwacja księgozbioru, 

h) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

i) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, 

j) organizowanie z różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury 

czytelniczej uczniów. 

2. Prace organizacyjne obejmują: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencję zbiorów, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) organizację warsztatu informacyjnego dla uczniów, słuchaczy, nauczycieli, 

rodziców i innych czytelników. 

3. Organizacja udostępniania zbiorów: 

a) jest dostosowana do godzin otwarcia szkoły, zajęć dydaktycznych i potrzeb 

użytkowników, 

b) czas otwarcia biblioteki dla użytkowników, łącznie z lekcjami bibliotecznymi i 

innymi formami pracy  z czytelnikami, wynosi co najmniej 2/3 wymiaru godzin 

nauczyciela bibliotekarza, 

c) zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz  korzystania z 

nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione 

normuje regulamin biblioteki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, 

d) w miarę potrzeb wydzielane są komplety książek do pracowni. 

4. Planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna obejmują: 

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) projektowanie wydatków biblioteki za rok kalendarzowy, 

d) sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej zawierające między 

innymi ocenę stanu czytelnictwa i wynikające stąd wnioski, 

e) udział nauczyciela – bibliotekarza w kontroli księgozbioru, 

f) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki. 

 

§ 22 

Arkusz organizacyjny  

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 
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2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę  godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

4. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym są szkolne plany nauczania 

opracowane na podstawie planu ramowego. 

§ 23 

Słuchacze CKU 

1. Słuchacze Centrum są rekrutowani spośród: 

1) rolników prowadzących gospodarstwa rolne, 

2) osób pracujących w gospodarstwie rolnym, 

3) osób pracujących pragnących uzyskać określone kwalifikacje rolnicze, 

4) osób skierowanych przez urzędy pracy, samorządy gminne i samorządy powiatowe, 

5) i innych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji. 

2. Rekrutacja słuchaczy prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 

2002 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i 

szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. Nr 97, poz. 1054 z późn. zm.). 

3. O przyjęcie do Centrum mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 17 lat w 

roku szkolnym, w którym podejmują naukę, absolwenci szkół zawodowych. 

4. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis 

w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego albo zdanie egzaminu 

eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru 

programowo wyższego. 

5. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy, za zgodą dyrektora szkoły, 

może zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu eksternistycznego z jednego 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru 

programowo wyższego. 

6. Słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  

o których mowa w ust. 5, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych 

przepisach, w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, jeżeli 

liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc. 

8. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu słuchaczy do Centrum w przypadku, gdy nie powołano 

     komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

 

§ 24 
Prawa i obowiązki słuchacza CKU 

 

1. Słuchacz ma prawo: 

1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) do rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości, zainteresowań, talentów 

oraz zdolności umysłowych i fizycznych, 

3) do posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów, 

4) do korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

5) do informacji o rozkładzie zajęć, 

6) do poszanowania swej godności, 



14 

 

7) do swobodnego wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra 

osobistego osób trzecich oraz nie propagują przekonań i ideologii uwłaczających 

godności i zagrażających bezpieczeństwu innych ludzi, 

8) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym, 

9) do nietykalności osobistej, 

10) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

w myśl obowiązujących regulaminów, 

12) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania 

pomocy materialnej, 

13) udziału w uroczystościach, imprezach, przedsięwzięciach i akcjach 

organizowanych przez szkołę lub reprezentacyjnych dla szkoły na jej terenie i poza 

nią na zasadach określonych warunkami danej uroczystości – akcji, 

14) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

15) wnoszenia skarg do Dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw, według 

ustalonych zasad  

2. Forma skargi: 

1) Skarga powinna mieć formę pisemną i określać prawa słuchacza, które zostały 

naruszone oraz opis okoliczności naruszenia tych praw, 

2) Dyrektor szkoły może zlecić rozpatrzenie zgłoszonej skargi wicedyrektorowi, 

pedagogowi szkolnemu, wychowawcy klasy,  

3) Po zbadaniu skargi, dyrektor szkoły udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni 

od zgłoszenia skargi, 

4) Od decyzji dyrektora szkoły podjętej w wyniku zbadania skargi, słuchacz może 

odwołać się na piśmie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni. 

3. Słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, a 

zwłaszcza: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

2) systematycznego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

a) każda nieobecność na zajęciach wymaga usprawiedliwienia 

b) usprawiedliwianie nieobecności odbywa się na najbliższych zajęciach 

c) lub poprzez środki łączności: telefon, e-mail; 

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

4) wystrzegać się szkodliwych nałogów, ściśle przestrzegać zakazu picia napojów 

alkoholowych, a także palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych 

używek, 

5) ściśle przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, 

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

7) dbać o honor i tradycję szkoły, 

8) przestrzegać przepisów obiektów sportowych i BHP w szkole, 

a) posiadać strój na zajęcia praktyczne zgodny z zasadami określonymi 

regulaminem bhp 

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz kierownika kursu, 

10) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz 

ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy, 

11) godnie reprezentować szkołę. 
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§ 25 
Nagrody 

 

1. Słuchacz może być nagrodzony za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, 

b) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, 

c) aktywny i twórczy udział w życiu szkoły, 

d) reprezentowanie szkoły w różnych imprezach pozaszkolnych, 

e) przeciwstawienie się złu i przemocy. 

2. Słuchacze mogą być nagradzani na wniosek: 

1) nauczyciela, 

2) wychowawcy- opiekuna kursu, 

3) dyrektora szkoły. 

3. Nagrody mogą udzielane w formie: 

1) wyróżnienia słuchacza wobec klasy lub szkoły, 

2) list pochwalny od dyrektora szkoły, 

3) przyznanie narody książkowej lub rzeczowej, 

4) dyplom, 

5) tytuł najlepszego słuchacza Centrum. 

 

§ 26 

System działań wychowawczych i kar 

 

1. Zasady ogólne: 

1) każdy nauczyciel jest wychowawcą i reaguje na przejawy niewłaściwego 

zachowania słuchaczy, 

2) podstawą wychowawczą systemu jest ponoszenie konsekwencji popełnianego 

czynu. W miarę możliwości słuchacze dokonują naprawy uczynionego zła, 

3) każdorazowo sprawcy (-om) zła należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens 

zastosowanego środka wychowawczego, 

4) ocenie podlegają zachowania zarówno w szkole, jak i poza szkołą. 

2. Słuchacz może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie Statutu, 

2) niestosowanie się do poleceń, 

3) niszczenie mienia szkolnego, 

4) niezdyscyplinowanie, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, dużą 

absencję, 

5) łamanie regulaminów obowiązujących w szkole: regulaminów pracowni 

przedmiotowych, warsztatów, sali gimnastycznej, biblioteki i innych, 

6) demoralizujące, obrażające innych, niegodne lub narażające inne osoby na szkody 

materialne, moralne i fizyczne zachowanie, 

7) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o zagrożeniu, 

8) publiczne zniesławienie Szkoły, np. na forum internetowym,  

9) naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Uruchomienie procedury interwencyjnej przy dużej absencji słuchacza: 

1) Poinformowanie słuchacza o konsekwencjach nieobecności na zajęciach, 

2) Ustalenie przyczyn nieobecności na zajęciach i podjęcie adekwatnych do sytuacji 

działań przez nauczyciela, opiekuna kursu lub dyrektora szkoły, 

3) Przypomnienie o warunkach zaliczenia materiału z zajęć opuszczonych, 
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4) Jeżeli w ciągu kolejnych zajęć słuchacz nie usprawiedliwi  godzin nieobecnych, 

godziny pozostają nieusprawiedliwione, 

5) Ostatecznym działaniem jest zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej celem 

podjęcia decyzji o skreśleniu słuchacza z listy. 

4. Kara skreślenia z listy słuchaczy jest stosowana za: 

1) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) dwukrotne ukaranie naganą dyrektora szkoły i brak zmiany postępowania, 

3) posiadanie lub używanie alkoholu, środków odurzających, 

4) kradzież, wybryk chuligański, stosowanie przemocy fizycznej na terenie szkoły, 

5) stwarzanie sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, 

przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji,  

6) ubliżenie godności osobistej. 

5. Słuchacz ma prawo do odwołania się od kary wymienionej w terminie 7 dni. 

6. Odwołanie należy składać w formie pisemnej do dyrektora szkoły lub za jego 

pośrednictwem. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę  uprawniającą dyrektora szkoły do skreślenia 

słuchacza z listy słuchaczy Centrum. 

8. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy słuchaczy w 

przypadku wyjaśnienia sytuacji przez słuchacza i/lub poręczenia przez opiekuna kursu lub 

innego nauczyciela. 

§ 27 

  

1. Pracownikami Centrum są: 

1) nauczyciele, 

2) pracownicy  nie będący nauczycielami, 

3) inne osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia.  

2. Zadania oraz prawa i obowiązki pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 

określają odpowiednio postanowienia przepisów dotyczących zadań i roli kadry 

dydaktycznej i wychowawczej oraz przepisy określające normy życia społecznego. 

3. Centrum powinno dążyć do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej 

przygotowanie do pracy w szkołach dla dorosłych, w tym: 

1) doradców zawodowych specjalizujących się w prowadzeniu poradnictwa w zakresie 

kształcenia dorosłych, 

2) nauczycieli - doradców metodycznych realizujących zadania określone odrębnymi   

      przepisami, 

3) innych pracowników pedagogicznych prowadzących poradnictwo dla nauczycieli  

i wykładowców zajmujących się kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem osób 

dorosłych. 

 

§ 28 

Opiekun grupy - wychowawca   

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział/grupę słuchaczy opiece jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale – wychowawcy: 

a) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi samymi słuchaczami przez cały cykl kształcenia, 



17 

 

b) obowiązki opiekuna danej grupy powierza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej; opiekun pełni swą funkcję w stosunku do  powierzonej mu 

grupy do chwili ukończenia przez słuchaczy nauki/kursu lub sam nauczyciel 

wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

2. Zadaniem opiekuna grupy jest sprawowanie opieki nad słuchaczami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do zawodu i życia społecznego, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy, 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

słuchaczy. 

3. Opiekun grupy w celu realizacji zadań: 

a) otacza indywidualną opieką każdego słuchacza, 

b) planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostki i integrujące, 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego grupie, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu słuchaczy, a także tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno słuchaczy 

szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami 

edukacyjnymi), 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami/prawnie wskazanymi osobami przez słuchacza, 

jeżeli wymaga tego sytuacja 

e) współpracuje z pedagogiem, psychologiem oraz innym specjalistą świadczącym 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchacza. 

4. Opiekun grupy prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

oddziału tj. dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne. 

 

§ 29 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

1. Szkoła organizuje i udziela słuchaczom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomocy udziela psycholog lub pedagog szkolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska słuchacza, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb słuchacza i 

możliwości ich zaspokajania, 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych słuchacza, 

4) wspieraniu słuchacza z wybitnymi zdolnościami, 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z  Programu 

Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) wspieraniu słuchaczy metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji  w tym zakresie, 

8) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne 

słuchacza, 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności  w 

uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom, 
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10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie: 

1) porad dla słuchaczy, 

2) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, słuchaczy i rodziców. 

 

§ 30 

 

Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu uwzględniają odrębne przepisy 

właściwe dla danego kierunku kształcenia. 

 

§ 31 

Organizacja pracowni i warsztatów szkolnych 

 

1. Pracownie szkolne są wyposażone w pomoce naukowe adekwatne do nauki przedmiotów 

zawodowych. 

2. Dyrektor szkoły konsultuje z nauczycielami zawodu potrzeby zakupów wyposażenia, 

materiałów i surowców do ćwiczeń praktycznych, podręczników i książek tematycznych, 

fachowej prasy, strojów roboczych i ochronnych, narzędzi, części urządzeń i maszyn, i w 

miarę warunków finansowych szkoły je realizuje. 

3. We wszystkich pracowniach i warsztatach słuchacze zobowiązani są do przestrzegania 

zasad BHP oraz wskazań nauczyciela, zwłaszcza w kontakcie z maszynami rolniczymi i 

mechanicznymi urządzeniami. 

4. Podręczniki, atlasy, płyty z materiałami wizualnymi i inne pomoce dydaktyczne mogą być 

przekazane przez bibliotekę na określony czas do pracowni, przekraczający ustalone dwa 

tygodnie jako termin zwrotu wypożyczeni. 

5. Słuchacz korzystający z pomocy naukowych będących na wyposażeniu pracowni 

szkolnych, urządzeń i maszyn w warsztatach zobowiązany jest do zwrócenia ich i 

umieszczenia na właściwym miejscu. W przypadku zauważenia uszkodzeń niezwłocznie 

powiadamia nauczyciela zawodu lub osobę zawiadującą sprzętem. 

6. W warunkach praktycznych zajęć w terenie z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń, 

nauczyciel uznaje zakończenie pracy po uprzednim ich oczyszczeniu, zabezpieczeniu i 

zwróceniu na miejsce. 

7. W trakcie zajęć z wykorzystaniem zwierząt słuchacze zachowują bezpieczną odległość i 

podporządkowują się poleceniom nauczyciela lub opiekuna zwierząt. 

 

§ 32 

 Ocenianie i egzaminowanie słuchaczy 

 

1. Do egzaminowania i oceniania absolwentów w szkole i kursów kończących się 

egzaminem stosuje się kryteria zawarte w „Szczegółowych kryteriach oceniania etapu 

teoretycznego i etapu praktycznego egzaminu zawodowego na tytuł zawodowy" 

opracowanych na podstawie §35 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 03.02.2006 roku w 

sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz.U.  2006 Nr 31 poz.216 ). 

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 
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3. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację 

przystąpienia do tego egzaminu. 

4. Szkoła zapewnia zdającemu warunki do zdawania egzaminu zawodowego, tj. stanowisko, 

wskazane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej materiały egzaminacyjne 

potrzebne do realizacji zadań egzaminacyjnych. 

5. Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

6. Szczegółowe warunki zdawania egzaminu zawodowego określają przepisy ustawy Prawo 

oświatowe oraz wytyczne dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
 

§ 33 

Ceremoniał szkolny. Okoliczności wystawiania sztandaru 

Ceremoniał szkolny to wynikający z tradycji szkoły opis sposobów przeprowadzania 

najważniejszych uroczystości szkolnych, szczególnie odbywających się z udziałem sztandaru 

szkoły z okazji: 

1. Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

2. Świąt narodowych: Narodowego Święta Niepodległości, Święta Narodowego Trzeciego 

Maja 

3. Rocznic ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie, 

4. Jubileuszu istnienia szkoły, 

5. Uroczystości patriotyczno-religijnych, 

6. Innych ważnych powodów wymagających udziału, jak np. świąt związanych z patronem 

szkoły, uroczystości powitalnych i pożegnalnych ważnych osób 

7. Sztandar może też uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach pozaszkolnych, w 

których szkoła bierze udział. 

 

§ 34 

Poczet sztandarowy 

 

1. Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby). 

2. Członków pocztu sztandarowego cechuje odpowiednia postawa etyczna, wysoka kultura 

osobista i nienaganne wypełnianie obowiązków szkolnych 

3. Bycie członkiem pocztu sztandarowego, który reprezentuje szkołę podczas oficjalnych 

uroczystości jest szczególnym zaszczytem i wyróżnieniem dla ucznia. 

4. Zasadniczy skład pocztu sztandarowego posiada skład rezerwowy, który powinny 

cechować takie same wartości. 

5. W trakcie uroczystości poczet sztandarowy i delegacje szkolne powinni być ubrani 

odświętnie, według norm szkolnych, (chyba że okoliczności przewidują odrębny strój): 

tj. chłopcy: ciemny garnitur i spodnie, biała koszula, krawat (muszka); dziewczęta: biała 

bluzka, ciemna spódnica (lub odpowiedni kostium). 

6. Wyróżnikami pocztu sztandarowego są insygnia: biało-czerwone szarfy przewieszone 

przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, oraz białe rękawiczki. 

7. Sztandar i insygnia mają w szkole wyznaczone miejsce i stałe miejsce przechowywania. 

8. Sprawami organizacyjnymi pocztu sztandarowego  zajmuje się opiekun wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

 

§ 35 

Pieczęcie Szkoły 
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1. Centrum Kształcenia Ustawicznego używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Nazwa CKU jest zawarta w pieczęci zawierającej nazwę zespołu szkół. 

 

§ 36 

  

Prowadzenie  i przechowywanie dokumentacji Centrum dyrektor przekazuje osobie 

upoważnionej.      
 

 

§ 37 

Zmiany w Statucie szkoły 

 

1. Zmiany  w Statucie mogą być wprowadzane Uchwałą Rady Pedagogicznej. 

2. Zmiany w Statucie mogą być z inicjatywy: 

a) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady Pedagogicznej, 

b) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

c) Organu prowadzącego szkołę, 

d) Co najmniej 1/3 członków rady Pedagogicznej. 

3. Wniosek zmiany Statutu powinien być rozpatrzony w ciągu 30. dni od jego otrzymania. 

4. Wniosek należy przyjąć lub odrzucić Uchwałą w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. 

5. Dyrektor szkoły ma prawo podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie objętych 

zapisami Statutu. 

 
 

 


