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Postanowienia ogólne 

§ 1 

Centrum Kształcenia Zawodowego, zwane dalej Centrum jest jednostką publiczną i działa  

w oparciu o: 

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

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz 

publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 99; 

poz. 828) 

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

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

Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawach 

ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznych 

placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i 

doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132; poz. 1226) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania 

i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31; poz. 216) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r.  

Nr 83; 562 z późn. zm.)  

7. Uchwała Rady Powiatu Puławskiego nr XXVII/210/2017 z 22.02.2017r w sprawie 

przekształcenia placówek wchodzących w skład CKZ –zmiana aktów założycielskich 

przez zmianę adresu. 

8. Uchwała Rady Powiatu Puławskiego nr XXV/292/2017 z dnia 29.listopada 2017r. 

§ 2 

 Centrum mieści się w Puławach, przy ul. Wacława Sieroszewskiego 1 

 

§ 3 

1. Pełna nazwa Centrum brzmi: 
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach 
ul. Wacława Sieroszewskiego 1 
24-100 Puławy 
 

2. Nazwa skrócona Centrum Kształcenia Zawodowego brzmi: CKZ 
 

3. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzą	następujące szkoły i placówki: 
a. Centrum Kształcenia Praktycznego 

b. Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 

c. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 

d. Technikum Nr 5 

Centrum prowadzi sklepik szkolny 

§ 4 

1. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Puławski. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

3. Centrum jest placówką publiczną. 

4. Centrum funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. 

5. Centrum prowadzi działalność gospodarczą 

 

Cele i zadania Centrum 

§ 5 

Centrum prowadzi kształcenie praktyczne, dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

dla uczniów oraz osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz kształcenie  

w ramach zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. 

§ 6 

 

1. Cele Centrum: 

a. Wyposażenie ucznia, słuchacza w wiedzę i umiejętności, które umożliwią 

funkcjonowanie we współczesnym świecie poprzez: 

1. Nabywanie wiedzy z przedmiotów objętych programem nauczania 

2. Nabywanie wiedzy z przedmiotów zawodowych 

3. Wykorzystywanie technologii i techniki w życiu codziennym i pracy 

zawodowej 

4. Współpraca w grupie, środowisku  
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b. Kształtowanie postaw: patriotycznej, prorodzinnej, prozdrowotnej 

c. Przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu – zgodnie z podstawą programową 

d. Przygotowanie uczniów/słuchaczy do dalszego kształcenia i świadomego wyboru 

zawodu 

e. Przygotowanie ucznia/słuchacza do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

 

2. Do zadań Centrum należą: 

a. prowadzenie kształcenia zawodowego w szkołach wchodzących w skład Centrum 

b. prowadzenie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych, o których mowa  

w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy 

ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; 

c. opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych  

dla prowadzonego kształcenia; 

d. przygotowywanie oferty kształcenia zawodowego skierowanej do uczestników tego 

kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami 

w tym zakresie; 

e. gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia zawodowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego 

przez centrum kształcenia zawodowego; 

f. realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu 

nauczania dla danego zawodu; 

g. organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie 

obowiązku nauki; 

h. współpraca w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym 

oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe i ustawiczne; 

i. współpraca z organizatorami kształcenia zawodowego za granicą; 

j. współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych 

urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

pracowników; 

k. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie dyplomu z 

kwalifikacji w zawodzie. 

§ 7 

Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia możliwość	korzystania z: 

§ pomieszczeń	pracowni przedmiotowych z niezbędnym wyposażeniem; 

§ pomieszczeń	pracowni:  
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- pracownia mechanik pojazdów samochodowych  

- pracownia konwencjonalnych technik wytwarzania  

- pracownia spawalnicza  

- pracownia hydrauliczna 

- pracownia elektryczna  

- pracownia budowlano-instalacyjna  

- pracownia elektroniczna  

- pracownia diagnostyki pojazdów mechanicznych  

- pracownia komputerowa  

- pracownia komputerowego wspomagania CAM  

- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie  

- pracowni odnawialnych źródeł energii 

§ stacji kontroli pojazdów 

§ pomieszczeń	administracyjno – gospodarczych; 

§ pomieszczenia do działalności samorządu uczniów/słuchaczy; 

§ sklepiku szkolnego; 

§ archiwum; 

§ szatni 

 

Organy Centrum 

§ 8 

Organami Centrum są: 

1) Dyrektor Centrum; 

2) Rada Pedagogiczna Centrum; 

3) Samorząd Uczniów/Słuchaczy. 

 

§ 9 

 

Dyrektora Centrum – zwanego dalej dyrektorem, powołuje i odwołuje organ prowadzący 

Centrum. 

 

§ 10 

 

Dyrektor Centrum kieruje działalnością	Centrum przy pomocy: 
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1) Zastępcy Dyrektora; 

2) Kierownika Szkolenia Praktycznego; 

3) głównego księgowego 

 

 

§ 11 

 

Dyrektor powierza stanowiska zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze, a także 

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

 

§ 12 

 

Do kompetencji Dyrektora Centrum należy: 

1) Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą 

Centrum; 

2) Reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 

3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i działalnością Centrum; 

4) Analizowanie realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Centrum oraz wniosków 

i uchwał Rady; 

5) Dysponowanie środkami finansowymi Centrum określonymi w planie finansowym 

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) Zapewnienie odpowiedniej opieki słuchaczom/uczniom oraz stworzenie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne oddziaływanie 

prozdrowotne; 

7) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Centrum;  

8) Dokonywanie powierzenia stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk 

kierowniczych w Centrum oraz dokonywanie odwołania z tych stanowisk  

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej; 

9) Decydowanie o tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

10) Przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

11) Kształtowanie profilu działalności szkoleniowo-kursowej w zależności  

od potrzeb środowiska lokalnego w porozumieniu z organem prowadzącym  

i Powiatowym Urzędem Pracy; 

12) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 



7 

	

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

nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz na semestry 

programowo wyższe; 

14) Odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych  

w Centrum; 

15) Uzupełnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny  

w miarę posiadanych środków finansowych; 

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

o działalności Centrum; 

17) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Centrum; 

18) Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum; 

19) Przyznawanie nagród nauczycielom i innym pracownikom Centrum; 

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

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników 

Centrum;  

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

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

22) W przypadku nieobecności Dyrektora Centrum jego obowiązki pełni zastępca 

dyrektora lub inny nauczyciel Centrum wyznaczony przez organ prowadzący; 

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

24) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

 

§ 13 

1. Dyrektor dopuszcza do użytku w Centrum zaproponowany przez nauczyciela 

program nauczania, po przedstawieniu go Radzie Pedagogicznej. 

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

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

§ 14 

Dyrektor stwarza właściwe warunki do rozwoju samorządności w szkole, współpracuje  

z Samorządem Uczniów/Słuchaczy, udziela pomocy, inspiruje do aktywnej działalności, 

czuwa nad właściwą realizacją uchwał i wniosków Samorządu Słuchaczy oraz 

przestrzeganiem praw słuchaczy przez wszystkich pracowników Centrum. 
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§ 15 

Dyrektor Centrum organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich szkół i placówek 

Centrum, odpowiada za jego działalność dydaktyczno-wychowawczą, administracyjną  

i finansową. 

 

§ 16 

Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań wynikających z rozporządzenia 

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

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

 

 

§ 17 

Do zadań zastępcy dyrektora należy: 

1. Opracowywanie i realizowanie planu dydaktycznego; 

2. Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej; 

3. Przygotowywanie i aktualizowanie tygodniowego rozkładu zajęć; 

4. Przygotowywanie harmonogramów egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych; 

5. Hospitowanie różnorodnych form zajęć dydaktycznych i imprez kulturalno –

oświatowych; 

6. Prowadzenie i kontrola dokumentacji przebiegu nauczania słuchaczy; 

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

wyposażeniem; 

8. Koordynowanie pracy opiekunów klas i zespołów przedmiotowych; 

9. Stała troska o doskonalenie metod nauczania dla dorosłych; 

10. Kierowanie pracą Rady Pedagogicznej w podległych szkołach oraz organizowanie 

posiedzeń zespołu nauczycieli wykonujących zadania dydaktyczne; 

11. Sporządzanie przydziałów czynności dla nauczycieli i rozliczanie godzin 

wypracowanych przez nauczycieli; 

12. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wyników nauczania w podległych szkołach; 

13. Gromadzenie i przechowywanie planów i programów nauczania dla odpowiednich 

szkół; 

14. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy podległych nauczycieli; 

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

szkołach; 

16. Zastępowanie Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zgodnie  

z harmonogramem dyżurów; 
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17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum podyktowanych 

troską o mienie i interes Centrum 

 

 

 

§ 18 

Do zadań Kierownika Szkolenia Praktycznego należy: 

1. Kontrola realizacji zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego; 

2. Prowadzenie dokumentacji zajęć praktycznych realizowanych w Centrum; 

3. Zapewnienie materiałów, pomocy dydaktycznych oraz naukowych – bieżące zakupy 

po uzgodnieniu z dyrektorem Centrum; 

4. Sporządzanie umów o praktyczną	naukę	zawodu z zakładami pracy; 

5. Kontrola realizacji praktyk w zakładach pracy; 

6. Kontrola sposobu realizacji programu nauczania w zakresie danej praktyki; 

7. Sprawdzanie zgodności wykonywanych praktyk z zawodem; 

8. Prowadzenie dokumentacji z realizacji i oceny praktyk zawodowych; 

9. Przeprowadzanie końcowych zaliczeń	praktyk zawodowych. 

 

§ 19 

 

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

statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania. Rada Pedagogiczna realizuje 

zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami Centrum. 

2. Rada Pedagogiczna Centrum pracuje na posiedzeniach plenarnych oraz  

na posiedzeniach zespołów nauczycieli wykonujących zadania dydaktyczne  

i wychowawcze w:  

a. Zasadniczej Szkole Zawodowej, 

b. Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 

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

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

i promowania uczniów/słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  

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

Samorządu Uczniów/Słuchaczy oraz inne osoby na zaproszenie przewodniczącego  

za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej Centrum są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych  

na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów/słuchaczy, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Ustalenie sposobu wykorzystania warunków nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1. Podejmowanie uchwał w sprawie planów pracy poszczególnych szkół Centrum  

i ODiDZ; 

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

wyników klasyfikacji w celu podejmowania stosownych działań zmierzających  

do doskonalenia i podnoszenia jakości pracy szkoły; 

3. Podejmowanie uchwał w sprawach wdrażania innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych; 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Centrum; 

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

6. Opiniowanie organizacji pracy Centrum, w tym rozkładu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

7. Opiniowanie projektu planu finansowego Centrum; 

8. Opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 

10. Opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

11. Przygotowywanie projektu statutu Centrum albo jego zmian; 

12. Wykonywanie zadań określonych w przepisach szczegółowych; 
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13. Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkołach Centrum zaproponowanych przez 

nauczycieli programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programów 

nauczania dla zawodów;  

14. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

 

 

§ 21 

 

Rada Pedagogiczna Centrum może występować do organu prowadzącego Centrum 

z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub do dyrektora  

o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. Tryb postępowania określa ustawa 

o systemie oświaty. 

 § 22 

 

Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgnąć opinii Samorządu Uczniów/Słuchaczy  

w następujących sprawach: 

1. wyznaczania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym; 

2. sposobu przekazywania informacji słuchaczom oddziałów kształcących się w formie 

zaocznej; 

3. wyboru opiekuna Samorządu Słuchaczy; 

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

5. organizowania niektórych zajęć edukacyjnych w zespołach międzyoddziałowych; 

6. organizowania uroczystości i imprez szkolnych; 

7. organizowania nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w Centrum; 

8. statutu Centrum; 

9. skreślenia z listy słuchaczy; 

10. innych wybranych aspektów pracy Centrum. 

 

§ 23 

 

1. Samorząd Uczniów/Słuchaczy tworzą wszyscy uczniowie/słuchacze Centrum. 

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

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

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum. 

 

§ 24 
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Do zadań Samorządu Uczniów/Słuchaczy Centrum należy m.in.: 

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

i prawidłowość jej funkcjonowania; 

2) Wpływanie na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich; 

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

4) Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i organizacyjnych; 

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

       naukowe; 

6) Czuwanie nad przestrzeganiem praw słuchacza; 

7) Informowanie poprzez swoich przedstawicieli całą społeczność szkolną  

o podejmowanych działaniach i planowanych przedsięwzięciach; 

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

      wycieczek, konkursów i innych prac; 

9) Kierunkowanie pracy samorządów klasowych; 

10) Przedstawiciele organów samorządu mają prawo współuczestniczyć w opracowaniu 

      statutu, planów organizacyjnych i finansowych na dany rok oraz brać udział  

w wybranych zebraniach rady pedagogicznej poświęconych sprawom        

wychowawczym lub bezpośrednio związanych z pracą Samorządu 

uczniów/Słuchaczy. 

 

§ 25 

 

Prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy poszczególnych placówek i Szkół wchodzących  

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego określają poszczególne statuty tych jednostek. 

 

§ 26 

 

Zasady rekrutacji do poszczególnych Szkół i placówek wchodzących w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego określają poszczególne statuty tych jednostek 

 

 

§ 27 
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1. Organy Centrum działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji 

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

o planowanych działaniach lub decyzjach. 

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

na zasadach: 

      1)  poszanowania praw swobody działania; 

      2)  respektowania procedur w podejmowaniu decyzji i uchwał; 

      3)  konsultowania opinii; 

      4)  zachowania trybu odwoławczego; 

      5)  wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach. 

 

§ 28 

 

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

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach w formie: 

1) wydawania zarządzeń – Dyrektor Centrum; 

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

Centrum; 

3)  wspólnych spotkań i posiedzeń przedstawicieli Organów Centrum; 

4)  zapraszania przedstawicieli Samorządu Słuchaczy na posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

5)  uczestnictwa Dyrekcji w posiedzeniach Samorządu Uczniów/Słuchaczy. 

 

§ 29 

 

Spory zaistniałe pomiędzy organami kolegialnymi Centrum rozstrzyga Dyrektor, zaś spory 

pomiędzy Dyrektorem, a którymś z organów kolegialnych rozstrzygają Lubelski Kurator 

Oświaty lub organ prowadzący, każdy w zakresie swoich kompetencji. 

 

 

Organizacja pracy Centrum 

 

§ 30 

 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa odpowiednie zarządzenie MEN  

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

określa arkusz organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora na podstawie 

nauczania oraz planu finansowego i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Centrum Dyrektor  

(lub odpowiedni wicedyrektor) ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację 

obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz praktycznej 

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

możliwości maksymalnego wykorzystania pracowni i pomocy dydaktycznych oraz 

zapewnienia najbardziej korzystnych warunków realizacji programu nauczania. 

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

przeznaczonych na ich realizację określają ramowe plany nauczania danego typu szkoły 

dla dorosłych oraz szkolne plany nauczania. 

5. Treści nauczania oraz zakres materiału nauczania określają podstawy programowe 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz podstawy programowe 

kształcenia w zawodzie i realizowane przez poszczególnych nauczycieli programy 

nauczania. 

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

Centrum jest oddział. 

Liczbę uczniów/słuchaczy w poszczególnych oddziałach szkół i placówek wchodzących 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego ustala organ prowadzący w porozumieniu  

z dyrektorem Centrum. 

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba słuchaczy  

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.6. 

 

 

§ 31 

 

1. Podstawowymi formami kształcenia zawodowego prowadzonego w Centrum są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; 

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

2. Podstawową formą pracy Centrum są obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane  

w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut dla zajęć w zasadniczej 

szkole zawodowej oraz 60 minut dla zajęć praktycznych. 
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§ 32 

 

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

klasyfikacją uczniów/słuchaczy zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy w szkołach dla dorosłych. 

 

 

 

§ 33 

 

1. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w Centrum Kształcenia Zawodowego  

w formie zajęć praktycznych - dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. 

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

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

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

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez słuchaczy na zajęciach 

praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego 

zawodu. 

5. Terminy odbywania zajęć praktycznych przez słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej 

ustala Dyrektor Centrum. 

6. Zaliczenie zajęć praktycznych odbywa się na podstawie semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela zajęć praktycznych. 

 

§ 34 

 

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

praktycznych , pracownię symulacyjną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz potrzeb poszczególnych zawodów kształconych w Centrum. 

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

3. Opiekę nad poszczególnymi pracowniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez 

dyrektora Centrum. 

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

obowiązek: 

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla słuchaczy, 
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2) utrzymać w pomieszczeniach pracowni należyty porządek, 

3)dbać o estetykę i wystrój pomieszczenia pracowni dostosowany do funkcji 

pomieszczenia. 

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

 

 

 

§ 35 

 

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

1) lekcji, konsultacji – nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący; 

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

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

warunkiem przejęcia opieki nad klasą przez innego nauczyciela za zgodą Dyrektora 

Centrum. 

3. W czasie pobytu słuchaczy w Centrum zapewnia się dyżury dyrektora, zastępcy dyrektora 

lub Kierownika Szkolenia Praktycznego Centrum w celu nadzorowania pracy placówki. 

4. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych 

określa Dyrektor Centrum. 

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

słuchaczami określa odpowiedni regulamin. 

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

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

 

§ 36 

 

1. Działalność Centrum jest prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Zasady gospodarki finansowej 

 

§ 37 

 

1. Dyrektor Centrum upoważniony jest do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach 

posiadanych środków określonych w planie finansowo-rzeczowym. 
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2. Zawierane umowy powinny posiadać podpis głównego księgowego Centrum. 

 

§ 38 

 

1. Zakres obowiązków dyrektora: 

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

kradzieżą i dewastacją; 

- terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku; 

- ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony 

majątek. 

 

§ 39 

 

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 

1) terminowe sporządzanie planów finansowo-rzeczowych; 

2) wydatkowanie środków publicznych na realizacje zadań w sposób celowy 

oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów; 

3) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. 

 

§ 40 

 

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

finansowane są ze środków podmiotów je zlecających. 

2. Rozliczenia dokonywane są na koncie dochodów własnych jednostki budżetowej 

Centrum. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 41 

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

2. Centrum posiada pieczęć urzędową. 

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

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

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

oraz nazwę Centrum. 


