UCHWAŁA NR XXXII/217/17
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie założenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 88 ust. 1 i 7 i
art. 93 ust. 1 i 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) oraz art. 12 ust. 3 i 5-7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz.
2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zakłada się Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym.
2. W skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
wchodzą:
1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Mroczkowie Gościnnym,
2) Technikum w Mroczkowie Gościnnym,
3) Branżowa Szkoła I stopnia w Mroczkowie Gościnnym,
4) Liceum Ogólnokształcące w Mroczkowie Gościnnym,
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym,
6) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym.
§ 2. Siedzibą Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest miejscowość Mroczków
Gościnny 8.
§ 3. Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym przejmuje
wszelkie należności i zobowiązania oraz dokumentację rozwiązanego Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie
Gościnnym.
§ 5. Mienie rozwiązanego Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym staje się mieniem
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
§ 6. Pracownicy rozwiązanego Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym stają się pracownikami
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego oraz dyrektorowi Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/217/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 23 czerwca 2017 r.
Edukacja jest podstawowym prawem
człowieka oraz uniwersalną wartością […]
powinna organizować się wokół czterech
aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby
wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia
rozumienia; uczyć się, aby działać, […]
uczyć się, aby żyć wspólnie,
[…] wreszcie, uczyć się, aby być.
Raport UNESCO

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
mając świadomość roli edukacji przez całe życie oraz jej znaczenia
w kształtowaniu prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa,
podejmuje się pełnienia roli inicjatora i realizatora profesjonalnych działań edukacyjnych.
Niniejszy Statut określa podstawy, zasady i formy działania
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.
Reguluje i wyjaśnia funkcjonowanie poszczególnych struktur działających w ramach tego zespołu.

STATUT
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnymn
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, zwane dalej
„Powiatowe CKZiU”, jest zespołem publicznych szkół dla młodzieży i dorosłych w tym szkół prowadzących
kształcenie zawodowe oraz placówki kształcenia praktycznego, utworzonym zgodnie z art 93 ustawy Prawo
oświatowe.
2. Powiatowe CKZiU jest jednostką budżetową Powiatu Opoczyńskiego.
3. Siedzibą Powiatowego CKZiU jest Mroczków Gościnny 8.
4. Organem prowadzącym Powiatowe CKZiU jest Powiat Opoczyński, z siedzibą w Opocznie, ul. Kwiatowa
1A.
5. Nadzór pedagogiczny nad Powiatowym CKZiU sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
6. Ilekroć w treści niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 i poz. 949);
2) statucie – należy przez to rozumieć statut Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym;
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym;
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5) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów i słuchaczy szkół oraz placówki funkcjonujących w strukturze
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym oraz słuchaczy
prowadzonych w nim kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.
§ 2. 1. W skład Powiatowego CKZiU wchodzi:
1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Mroczkowie Gościnnym;
2) Technikum w Mroczkowie Gościnnym, które kształci w zawodach: technik budownictwa, technik mechanik,
technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik mechatronik, technik technologii ceramicznej,
technik inżynierii środowiska i melioracji, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik technologii odzieży,
technik technologii żywności, technik spedytor, technik drogownictwa;
3) Branżowa Szkoła I stopnia w Mroczkowie Gościnnym, która kształci w zawodach: mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik,
monter mechatronik, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, monter
izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów
samochodowych, piekarz, stolarz, ślusarz, mechanik motocyklowy;
4) Liceum Ogólnokształcące w Mroczkowie Gościnnym;
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym, która kształci w zawodach: technik administracji,
technik informatyk, technik agrobiznesu, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bezpieczeństwa
i higieny pracy;
6) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym.
2. Nazwa szkół i placówki wchodzących w skład Powiatowego CKZiU oprócz nazwy danej szkoły lub
placówki zawiera nazwę: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym.
3. W Powiatowym CKZiU kształcenie prowadzone jest w formach dziennej, zaocznej i pozaszkolnej.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Powiatowego CKZiU tracą moc postanowienia zawarte
w statutach połączonych szkół i placówki.
4. Rozszerzenie lub zmiana kierunków kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe możliwa
jest na podstawie odrębnych przepisów.
5. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania szkół i placówki wchodzących w skład Powiatowego
CKZiU, określają ich statuty z zastrzeżeniem ust. 6.
Rozdział 2.
Cele i zadania Powiatowego CKZiU
§ 3. 1. Powiatowe CKZiU:
1) prowadzi szkoły dla młodzieży w systemie dziennym;
2) prowadzi szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym;
3) prowadzi kursy zawodowe, w tym kwalifikacyjne w formie pozaszkolnej;
4) prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub
części programu nauczania dla danego zawodu;
5) prowadzi zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników;
6) prowadzi działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
7) współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
2. Powiatowe CKZiU realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie.
3. Do celów Powiatowego CKZiU należy:
1) konsolidowanie edukacji zawodowej i ustawicznej;
2) wytwarzanie realnych powiązań kształcenia zawodowego realizowanego w systemie oświaty z otoczeniem
społeczno-gospodarczym i zbliżanie szkolnictwa zawodowego do rynku pracy;
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3) zapewnianie odpowiedniej jakościowo i ilościowo oferty edukacyjnej, umożliwiającej zdobywanie kwalifikacji
zawodowych, a także uzupełnianie wiedzy ogólnej i zawodowej oraz wykształcenia osób dorosłych;
4) propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
5) konsolidowanie zasobów techno-dydaktycznych oraz unowocześnianie bazy dydaktycznej, w tym tworzenie
i doposażanie pracowni przedmiotowych i warsztatowych.
4. Do zadań Powiatowego CKZiU należy w szczególności:
1) realizowanie prawa obywatelskiego do kształcenia poprzez zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego
rozwoju osobowości zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania
godności osobistej, tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
2) realizacja ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej ramowych planów nauczania, podstawy programowej
kształcenia w zawodach, programów nauczania w określonych zawodach oraz zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów;
3) organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów w celu opanowania umiejętności praktycznych niezbędnych
do podjęcia pracy w danym zawodzie w ramach posiadanej bazy dydaktycznej oraz/lub we współpracy
z pracodawcami;
4) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz przystąpienia do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
5) zapewnienie absolwentom przygotowania ogólnokształcącego, umożliwiającego przystąpienie do egzamin
maturalnego;
6) zapewnienie absolwentom przygotowania zawodowego umożliwiającego podjęcie pracy;
7) umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w szkole wyższej
lub w szkole policealnej, w szczególności poprzez realizację zajęć z doradztwa zawodowego;
8) zapewnianie możliwości uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany
kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
9) stwarzanie warunków do pełnej realizacji zadań w zakresie edukacji, rozwijania zainteresowań oraz pomoc
w świadomym wyborze dalszego kształcenia oraz zaplanowania ścieżki kariery zawodowej;
10) umożliwienie rozwijania
i organizacyjnym;

kultury

pracy

opartej

na

postępie

technologicznym,

ekonomicznym

11) kształtowanie etycznych postaw niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych;
12) przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego uwzględniającej potrzeby i warunki rynku pracy oraz
umożliwiającej przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły
obowiązek szkolny oraz współpraca z pracodawcami i urzędem pracy w tym zakresie;
13) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także
zapewnianie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej głownie poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opocznie
i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
14) dostosowanie warunków realizacji zajęć dydaktycznych w tym kształcenia praktycznego do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych, w szczególności poprzez dostosowanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych zgodnie
z zasadą uniwersalnego projektowania.
5. Realizacja celów i zadań Powiatowego CKZiU odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
zasad promocji i ochrony zdrowia uczniów i nauczycieli.
Rozdział 3.
Organy Powiatowego CKZiU
§ 4. Organami Powiatowego CKZiU są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
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4) Samorząd Uczniowski (uczniów i słuchaczy).
§ 5. 1. Stanowisko dyrektora Powiatowego CKZiU powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Powiatu
Opoczyńskiego.
2. Dyrektor Powiatowego CKZiU w szczególności:
1) kieruje działalnością Powiatowego CKZiU i reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem, iż w przypadku kiedy Dyrektor nie jest nauczycielem, nadzór
pedagogiczny sprawuje Wicedyrektor, a w przypadku braku tego stanowiska inny nauczyciel zajmujący
stanowisko kierownicze. W przypadku powołania na stanowisko Dyrektora osoby nie będącej nauczycielem
i braku funkcji kierowniczej sprawowanej przez nauczyciela w Powiatowym CKZiU tworzy się stanowisko
Wicedyrektora i powierza je nauczycielowi, który w szczególności będzie sprawował nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Powiatowego CKZiU i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Powiatowego
CKZiU;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez Powiatowe CKZiU;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Powiatowym CKZiU: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
Powiatowego CKZiU. Podjęcie działalności w Powiatowym CKZiU przez stowarzyszenie lub organizacje
wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców;
9) współpracuje z pielęgniarką/higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki;
10) w porozumieniu z Zarządem Powiatu Opoczyńskiego ustala zawody, w których kształcą szkoły wchodzące
w skład Powiatowego CKZiU, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do
zgodności z potrzebami rynku pracy;
11) może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym statucie, na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
12) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania komisji;
13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Powiatowym CKZiU;
14) odpowiada za zapewnienie optymalnie bezpiecznych warunków pracy i nauki;
15) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w Powiatowym CKZiU;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Ponadto Dyrektor:
1) przyjmuje i zatwierdza do realizacji nauczycielskie plany dydaktyczne;
2) dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczycieli program nauczania ogólnokształcącego, program
nauczania dla zawodu, zatwierdza do użytku szkolne zestawy programów nauczania obowiązujące
w Powiatowym CKZiU;
3) uznaje kwalifikacje zawodowe nauczycieli do realizacji danego typu zajęć;
4) zapewnia nauczycielom odbywającym staż jego prawidłową realizację, zatwierdza plan rozwoju zawodowego
oraz wyznacza opiekuna stażu;
5) powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego.
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4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Powiatowym CKZiU nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Powiatowego CKZiU;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Powiatowego
CKZiU;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Powiatowego CKZiU.
5. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny
w szczególności za:
1) poziom dydaktyczno-wychowawczy Powiatowego CKZiU;
2) realizację zadań wynikających z uchwał Rady Pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz uchwał/zarządzeń
organu nadzoru pedagogicznego lub organu prowadzącego Powiatowe CKZiU;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
6. Dyrektor Powiatowego CKZiU podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje
w danym w roku szkolnym.
7. Przy wyborze podręczników, nauczyciele nie mogą kierować się oferowanymi bonusami skierowanymi dla
szkoły lub do nauczycieli. Nadzór nad poprawnym wyborem podręczników sprawuje Dyrektor.
8. Dyrektor odpowiada za prawidłowe podanie danych w Systemie Informacji Oświatowej w szczególności
wszystkich niezbędnych danych dotyczących uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem danych z orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznej ) oraz nauczycieli, niezbędnych do prawidłowego naliczenia subwencji
oświatowej dla Powiatu Opoczyńskiego.
9. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Radą Szkoły (jeżeli
zostanie powołana) i Samorządem Uczniowskim.
10. Dyrektor Powiatowego CKZiU jest jednocześnie dyrektorem szkół i placówki funkcjonujących
w strukturze Powiatowego CKZiU.
11. W przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego CKZiU zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego a w przypadku utworzenia stanowiska Wicedyrektora zastępować go będzie
Wicedyrektor.
12. W przypadku, gdy w Powiatowym CKZiU jest 12 i więcej oddziałów klasowych lub Powiatowe CKZiU
funkcjonuje w budynkach w różnych miejscowościach może być utworzone stanowisko Wicedyrektora.
13. W Powiatowym CKZiU utworzone jest stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego. Do zadań
Kierownika Szkolenia praktycznego należy w szczególności:
1) organizowanie procesu i nadzór nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu;
2) nadzorowanie zachowania bezpiecznych warunków pracy;
3) organizowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie;
4) współpraca z organem prowadzącym, instytucjami i firmami zewnętrznymi w celu ciągłego podnoszenia
jakości i promowania kształcenia zawodowego.
14. W przypadku powołania na stanowisko Dyrektora osoby niebędącej nauczycielem i braku wicedyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego, tworzy się stanowisko Wicedyrektora i powierza je nauczycielowi, który
w szczególności będzie sprawował nadzór pedagogiczny.
§ 6. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Powiatowego CKZiU w zakresie realizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Powiatowym CKZiU
oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący
pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
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3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
Dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Powiatowego CKZiU.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
(semestrze), w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Łódzkiego
Kuratora Oświaty, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Powiatowe CKZiU albo co najmniej 1/3
członków Rady Pedagogicznej.
6. Dyrektor jako przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
Rady.
7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Powiatowego CKZiU.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Powiatowego CKZiU;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Rodziców;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym CKZiU;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołą przez
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Powiatowego CKZiU.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Powiatowego CKZiU, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego Powiatowego CKZiU;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) decyzje Dyrektora o powierzeniu stanowiska Wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołaniu
z tych stanowisk.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Powiatowego CKZiU albo jego zmian i uchwala statut
Powiatowego CKZiU i jego zmiany.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Powiatowym CKZiU.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy jej członków.
13. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia właściwego kuratora oświaty i organ prowadzący.
14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
15. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych
na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników Powiatowego CKZiU.
16. Rada Pedagogiczna jest jednocześnie Radą Pedagogiczną szkół wchodzących w skład Powiatowego
CKZiU.
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17. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły określone w ustawie, w przypadku jej niepowołania.
§ 7. 1. W Powiatowym CKZiU działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną
strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Powiatowego CKZiU, organu
prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
Powiatowego CKZiU.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego Powiatowego
CKZiU, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści
i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane
w oparciu o przeprowadzona diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolonej,
skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców. Program ten nie dotyczy szkół dla dorosłych Powiatowego
CKZiU;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Powiatowego
CKZiU, w przypadku jego opracowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
6. W celu wspierania działalności statutowej Powiatowego CKZiU, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
regulamin, o którym mowa w ust. 3.
§ 8. 1. W Powiatowym CKZiU działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy
uczniowie CKZiU.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu, uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Powiatowego CKZiU.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Powiatowego CKZiU, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. Rada wolontariatu to organ funkcjonujący
w regule dobrowolności koordynujący zadania z zakresu wolontariatu w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
2) opiniowanie oferty działań i decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
7. Sposób działania rady wolontariatu określa regulamin rady wolontariatu.
8. Samorząd w zakresie działalności szkół dla dorosłych funkcjonujących w Powiatowym CKZiU, w celu
wspierania działalności statutowej Powiatowego CKZiU, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
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§ 9. 1. Wszystkie organy Powiatowego CKZiU współdziałają ze sobą w sprawach związanych z działalnością
Powiatowego CKZiU, w szczególności poprzez:
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji określonych ustawą, statutem Powiatowego CKZiU i regulaminami ich działalności;
2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Powiatowego CKZiU;
3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
2. Sprawy sporne pomiędzy organami Powiatowego CKZiU rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu
zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów Dyrektor może powołać komisje
składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub
nierozstrzygnięcia sporu, organy Powiatowego CKZiU mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do
organu prowadzącego Powiatowego CKZiU lub sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem
kompetencji określonych w ustawie.
Rozdział 4.
Organizacja pracy Powiatowego CKZiU
§ 10. 1. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówce rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku
a kończy z dniem 31 sierpnia roku następnego. Szczegółowy harmonogram organizacji danego roku szkolnego
w tym egzaminów, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor w terminie do 30 września, po zasięgnięciu
opinii organów szkoły, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Powiatowego CKZiU, opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku, który jest
opiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe będące jednostkami organizacyjnymi
organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
jednostkami organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zrzeszających nauczycieli oraz zatwierdzany przez organ
prowadzący do 31 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Powiatowego CKZiU, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
3. Arkusz organizacji Powiatowego CKZiU uwzględnia szkolne plany nauczania oraz wskazówki organu
prowadzącego.
4. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników Powiatowego CKZiU, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
5. W przypadku zaistnienia zmian w sposobie organizacji Powiatowego CKZiU Dyrektor sporządza aneksy do
arkusza organizacji Powiatowego CKZiU w sposób określony w ustawie.
6. Aneksy przedstawia się organowi prowadzącemu w celu ich zatwierdzenia.
§ 12. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Powiatowego CKZiU jest oddział złożony z uczniów, którzy
uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego.
2. W szkołach Powiatowego CKZiU dopuszcza się ze względu na szczególnie trudne warunki demograficzne
w zakresie danego etapu edukacyjnego organizację nauczania w klasach łączonych.
§ 13. 1. Powiatowe CKZiU organizuje praktyczną naukę zawodu.
2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł
z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole
policealnej także w formie praktyk zawodowych.
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4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się również u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia
na podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;
2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy Dyrektorem a pracodawcą przyjmującym uczniów na
praktyczną naukę zawodu.
5. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych
odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego kształcenia - również w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
6. Zajęcia praktyczne organizuje się w trakcie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadkach
uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego
systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.
7. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe uczniów mogą być
organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
8. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach
zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony
do użytku przez Dyrektora. Organizacja zajęć praktycznej nauki, zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia
zawodowego, dodatkowych zajęć dla uczniów odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
9. Zajęcia praktyczne realizowane są w obiektach Powiatowego CKZiU oraz w miejscach realizacji zleceń
zewnętrznych lub w firmach i zakładach pracy, z którymi zawarto umowę na realizację tych zajęć, zgodnie
z odrębnymi uregulowaniami.
10. Praktyki zawodowe realizowane są w firmach i zakładach pracy, na podstawie zawartych umów, zgodnie
z odrębnymi uregulowaniami.
11. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz wymiar godzin
tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w Powiatowym CKZiU.
12. Zajęcia praktyczne realizowane są w grupach.
13. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu
i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy BHP oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych
młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
14. Realizacja praktycznej nauki zawodu jest prowadzona na podstawie arkusza organizacji Powiatowego
CKZiU zatwierdzonego przez organ prowadzący na dany rok szkolny oraz z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
17. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.
§ 14. 1. Powiatowe CKZiU może prowadzić kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) kursów umiejętności zawodowych;
3) kursów kompetencji ogólnych;
4) innych kursów, umożliwiających 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. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu
zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Powiatowe
CKZiU jest zobowiązane powiadomić okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na
kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia.
3. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę
programową kształcenia w zawodach w zakresie:
1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, albo
2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru
kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
Id: SXZKK-RGWEE-FBZXL-QXEUY-LTZUZ. Podpisany

Strona 9

3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.
4. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie
wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
5. Szczegółową organizację kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określają odrębne przepisy.
§ 15. 1. Powiatowe CKZiU zapewnia uczniom, słuchaczom, uczestnikom szkolenia bezpieczeństwo podczas
pobytu w zespole, jak również podczas realizacji zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiatowe CKZiU
poza zespołem, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne uregulowania.
2. Organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego w Powiatowym CKZiU jest skorelowana tak by zapewnić
optymalny proces kształcenia z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
§ 16. Powiatowe CKZiU może tworzyć pracownie, laboratoria, warsztaty i inne komórki organizacyjne w celu
zapewnienia realizacji zadań, w zależności od możliwości finansowych Powiatowego CKZiU.
§ 17. 1. W Powiatowym CKZiU funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest wspólną pracownią dla szkół
wchodzących w skład Powiatowego CKZiU.
2. Do zadań biblioteki realizowanych przez nauczyciela bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz
innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidulanych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów
nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym
w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych,
mniejszości etnicznych oraz społeczności posługujących się językami regionalnymi;
5) przeprowadzenie inwentaryzacji księgozbioru, na podstawie odrębnych przepisów.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Powiatowego CKZiU, na
warunkach określonych w regulamin biblioteki.
4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor.
Rozdział 5.
Pracownicy Powiatowego CKZiU
§ 18. 1. W Powiatowym CKZiU zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny Powiatowego CKZiU.
4. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
Powiatowego CKZiU: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Powiatowe CKZiU;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
3) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
5. Nauczycielowi może być powierzona funkcja wychowawcy, opiekuna Samorządu, przewodniczącego
zespołu przedmiotowego lub wychowawczego, protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej, opiekuna nauczyciela
stażysty oraz inne czynności.
6. Uprawnienia nauczyciela:
1) ma prawo do korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego CKZiU;
2) ma prawo decydować w sprawie doboru form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych
w nauczaniu swojego przedmiotu;
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3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej swoich uczniów;
4) wnioskuje o nagrody i wyróżnienia oraz kary regulaminowe dla uczniów;
5) wnioskuje o dokonanie oceny własnej pracy pedagogicznej przez Dyrektora.
7. Odpowiedzialność nauczyciela:
1) odpowiada przed Dyrektorem za jakość nauczania swojego przedmiotu, stosownie do realizowanego programu
i warunków pracy;
2) odpowiada za stan pomieszczeń, sprzętu oraz środków dydaktycznych mu powierzonych;
3) odpowiada służbowo za:
a) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,
b) nie przestrzeganie przepisów bhp. i p. poż.;
c) zniszczenie majątku lub wyposażenia Powiatowego CKZiU wynikające z braku nadzoru, zabezpieczenia
porządku.
§ 19. 1. Dyrektor powołuje zespoły: wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji zadań dydaktycznych,
korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wybór programów nauczania;
3) opracowanie wymagań edukacyjnych;
4) opracowanie planów mierzenia jakości;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli
rozpoczynających pracę;
6) współdziałanie w rozbudowie warsztatu pracy;
7) opiniowanie przygotowanych autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
5. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1) Dyrektor;
2) pedagog;
3) wychowawca;
4) inni nauczyciele – według potrzeb.
6. Zadaniem zespołu wychowawczego jest rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz opracowanie
planu wychowawczego Powiatowego CKZiU.
§ 20. 1. Dyrektor powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym
oddziale. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym
oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. Formy spełniania zadań
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
3. Wychowawca powinien:
1) rozumieć jednostkowe potrzeby uczniów, umiejętnie włączyć się w różnorodną działalnością opiekuńczą
wobec uczniów;
2) być animatorem, organizatorem i realizatorem różnych poczynań edukacyjno-kulturalnych w środowisku;
3) być życzliwym i fachowym doradcą rodziców;
4) być opiekunem ucznia, odpowiadać za jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie;
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5) tworzyć warunki do rozwoju, uczenia się oraz przygotowania uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie;
6) stymulować zainteresowania uczniów oraz pozytywne cechy charakteru;
7) udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
8) być mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu wewnątrzklasowych kwestii spornych;
9) otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego z uczniów;
10) podnosić poczucie osobistej wartości ucznia;
11) odnosić się z powagą, zrozumieniem i dyskrecją do życia osobistego uczniów.
4. W celu realizacji zadań wychowawca:
1) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego integrujące klasę;
2) wspólnie z uczniami ustala tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów;
5) włącza rodziców w sprawy życia klasy i Powiatowego CKZiU;
6) ustala częstotliwość i terminy kontaktów swoich i innych nauczycieli z rodzicami uczniów;
7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami i instytucjami świadczącymi wykwalifikowaną
pomoc;
8) prowadzi dokumentację kształcenia i wychowania uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor przydziela wychowawcy rozpoczynającemu pracę, opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli
wychowawców.
§ 21. 1. Powiatowe CKZiU organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Powiatowym CKZiU udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog
i doradca zawodowy.
3. Do zadań pedagoga należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania
rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie
różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Powiatowe CKZiU zapewnia uczniom doradztwo edukacyjno-zawodowe doradcy zawodowego. Do zadań
doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego
poziomu kształcenia we współpracy z otoczeniem spoełczno-gospdarczym;
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3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Powiatowe CKZiU;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 22. 1. W Powiatowym CKZiU zatrudnieni są następujący pracownicy administracji i obsługi:
1) główna księgowa;
2) sekretarz;
3) sprzątaczki;
4) palacz CO.
2. Pracownicy niepedagogiczni wykonują swoje zadania w oparciu o wewnętrzny regulamin pracy
i szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez Dyrektora.
Rozdział 6.
Ocenianie, klasyfikowanie i egzaminowanie w Powiatowym CKZiU
§ 23. 1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny
System Oceniania, ujęty w statutach poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Powiatowego CKZiU,
zgodny z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie – z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych.
3. Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w Powiatowym CKZiU programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów
danego oddziału, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków określonych w statucie Powiatowego CKZiU.
5. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak
powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej i dla dorosłych - semestralnych, ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przeprowadzanie egzaminów
klasyfikacyjnych;
4) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej i dla dorosłych - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej i dla
dorosłych - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7. Ocenianie ucznia z religii lub etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole
policealnej i dla dorosłych - uczniów, o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
i rocznych, a w szkole policealnej i dla dorosłych - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej i dla dorosłych semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 24. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne, a w szkołach policealnych i dla dorosłych - semestralne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, w szkołach policealnych i dla dorosłych – dla ucznia.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statutach poszczególnych szkół wchodzących
w skład Powiatowego CKZiU.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom, a w szkołach
policealnych i dla dorosłych - uczniowi.
5. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana w sposób określony w statutach poszczególnych szkół wchodzących
w skład Powiatowego CKZiU.
§ 25. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej, w szkołach policealnych i dla dorosłych – semestralnej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego, w terminach określonym w statutach szkół wchodzących w skład Powiatowego CKZiU.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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4. Klasyfikacja semestralna w szkołach policealnych i dla dorosłych polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne, a w szkołach policealnych i dla dorosłych - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz
2) roczne, a w szkołach policealnych i dla dorosłych - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo
niższych w szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a w szkołach
policealnych i dla dorosłych - semestrze programowo najwyższym.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję
do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 26. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkołach policealnych i dla dorosłych - semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w sposób określony
w odrębnych przepisach.
5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach
praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, Powiatowe CKZiU organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkołach policealnych
i dla dorosłych - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że jeśli uczeń
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w sposób określony w odrębnych
przepisach.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna lub semestralna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
9. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
10. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 9, powtarza ostatnią klasę szkoły
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawoej, a w szkole policealnej i dla dorosłych - ostatni semestr.
Rozdział 7.
Prawa i obowiązki uczniów Powiatowego CKZiU
§ 27. 1. Uczeń Powiatowego CKZiU ma prawo do:
1) wszechstronnego rozwoju osobowości;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) korzystania z opieki i porad pedagoga szkolnego;
4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Powiatowym CKZiU zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony jego godności;
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5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań;
7) rozwijania zainteresowań i talentów;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9) korzystania z pomieszczeń Powiatowego CKZiU, biblioteki i sprzętu podczas zajęć pozalekcyjnych;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) pomocy socjalnej;
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.
2. Uczeń Powiatowego CKZiU ma obowiązek:
1) właściwe zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiać w wyznaczonej przez wychowawcę formie i terminie nieobecności na zajęciach edukacyjnych
a w przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecność usprawiedliwia rodzic;
3) ubierać się w sposób schludny;
4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Powiatowego CKZiU;
5) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego;
6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Powiatowym CKZiU.
3. Uczeń ma obowiązek sumiennego wykonywania poleceń Dyrektora, innych osób pełniących funkcje
kierownicze, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników Powiatowego CKZiU.
4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Powiatowego CKZiU, przeciwstawiania się przejawom brutalności, wandalizmu
i wulgarności.
§ 28. 1. Zabrania się uczniom przynoszenia do Powiatowego CKZiU większej sumy pieniędzy i wartościowych
przedmiotów.
2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Poza
zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany.
3. Za zagubione lub skradzione telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy przynoszone przez uczniów,
Powiatowe CKZiU nie ponosi odpowiedzialności.
§ 29. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo ma prawo wniesienia skargi do
organu wyższego stopnia.
§ 30. 1. Wobec uczniów Powiatowego CKZiU stosowane są nagrody i kary. Nie mogą być stosowane kary
naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
2. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe sprawowanie;
2) udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach przedmiotowych i sportowych;
3) wyróżnianie się w pracy społecznej na rzecz Powiatowego CKZiU lub środowiska;
4) godne reprezentowanie Powiatowego CKZiU na zewnątrz;
5) wzorową frekwencję.
3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
1) wyróżnienie lub pochwałę wychowawcy klasy;
2) wyróżnienie lub pochwałę Dyrektora;
3) list gratulacyjny do rodziców;
4) dyplom uznania;
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5) nagrodę rzeczową lub pieniężną.
4. Uczeń może być ukarany za:
1) nieprzestrzeganie statutu Powiatowego CKZiU i regulaminów;
2) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;
3) naruszenie porządku szkolnego.
5. Uczeń może otrzymać następujące kary:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy;
2) upomnienie udzielone przez Dyrektora;
3) naganę z ostrzeżeniem;
4) przeniesieniem do innej klasy.
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kary uczeń może odwołać się do:
1) Dyrektora, w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę klasy;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku kary udzielonej przez Dyrektora.
§ 31. 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników Powiatowego CKZiU;
2) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie Powiatowego CKZiU i w
jego obrębie;
3) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania;
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników Powiatowego CKZiU;
5) dopuszczenia się kradzieży;
6) fałszowania dokumentów państwowych;
7) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
8) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do Łódzkiego
Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 32. Powiatowe CKZiU prowadzi i przechowuje dokumentację wszystkich typów szkół i placówki
wchodzących w jego skład, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 33. Zasady prowadzenia przez Powiatowe CKZiU gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
§ 34. 1. Powiatowe CKZiU używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Tablice i pieczęcie szkół i placówki wchodzących w skład Powiatowego CKZiU zawierają nazwę
szkoły/placówki oraz nazwę: Powiatowe Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie
Gościnnym.
3. Pieczęcie urzędowe szkół i placówki wchodzących w skład Powiatowego CKZiU nie zawierają nazwy
Powiatowego CKZiU.
§ 35. Powiatowe CKZiU może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 36. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Powiatowego CKZiU.
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