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Statut 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu 

(tekst ujednolicony) 

 

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu zwanego dalej „Centrum" opracowano 

na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. 2017 poz. 60 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych 

statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia 

zawodowego (Dz. U. 2019 poz. 320). 

5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia  

20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r. z późn. zm.) 

 

 

Statut określa: 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

Rozdział II. Zadania Centrum 

Rozdział III. Organy Centrum 

Rozdział IV. Sprawy organizacyjne i finansowe 

Rozdział V. Zadania nauczycieli i innych pracowników Centrum 

Rozdział VI. Uprawnienia i obowiązki uczniów i słuchaczy Centrum 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Placówka nosi nazwę: Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu. 

§ 2 

Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 

§ 3 

Siedzibą Centrum jest miasto Inowrocław, budynek przy ul. Dworcowej 25. 

§ 4 

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Inowrocławski. 

  

Rozdział II. Cele i zadania Centrum 

§ 5 

Celem działalności Centrum jest wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych poprzez 

realizację przepisów wynikających z prawa oświatowego. Centrum realizuje zadania z zakresu 

przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania na podstawie 
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umów, porozumień zawartych ze szkołami, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ 

prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. 

§ 6 

1. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych oraz publicznych 

szkół ponadpodstawowych w pełnym zakresie programowym bądź w jego części, 

1a) organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy. 

2) organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów 

zawodowych dla uczniów i słuchaczy: techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych 

szkół II stopnia  

i szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

3) organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół podstawowych, uczących się  

w klasach przysposabiających do pracy zawodowej, 

4) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki 

organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności: 

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych 

teoretycznych i praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii 

wytwarzania, 

b) organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub 

umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form 

kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

d) organizowanie kształcenia zawodowego dla młodocianych zatrudnionych przez zakład pracy 

w celu przygotowania zawodowego, 

e) organizowanie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych, 

f) kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub 

profilu kształcenia ogólnozawodowego, 

g) organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, 

kursów kompetencji ogólnych oraz innych kursów umożliwiających uzyskiwanie  

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

5) prowadzenie działalności  usługowej związanej z kierunkami kształcenia na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami, 

6) prowadzenie działalności produkcyjno – usługowej, 

7) realizacja zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikających z programu nauczania 

danego zawodu, polegających w szczególności na prowadzeniu: 

a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenia zawodowe w zakresie całego 

lub części programu nauczania danego zawodu, 

b) zajęć uzupełniających lub turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych 

pracowników, o których mowa w odrębnych przepisach,  

8) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności 

zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

9) współpraca z: 

a) pracodawcami w zakresie: 
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- organizacji i prowadzenia kształcenia zawodowego, 

- przygotowanie ofert kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami 

pracodawców,  

- kształcenia ustawicznego pracowników; 

b) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach, 

c) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych. 

2. Centrum stwarza uczniom i słuchaczom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej przez: 

1) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy w czasie planowych, 

dodatkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na terenie placówki, 

2) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw między zajęciami 

zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez dyrektora, zawierającym nazwisko 

odpowiedzialnego nauczyciela, miejsce dyżuru i czas jego trwania, 

3) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych poza 

placówką, na wycieczkach itp. zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania patologii społecznej 

opracowanych przez szkoły kierujące uczniów na kształcenie do Centrum Kształcenia 

Zawodowego. 

§ 7 

1. Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży dla uczniów: 

1) Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu 

2) Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu  

3) Zespołu Szkół im M. Kotańskiego w Inowrocławiu 

4) Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu 

5) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu 

6) Zespół Szkół im. Kazimierza wielkiego w Kruszwicy 

oraz dla uczniów innych szkół  i placówek wskazanych przez organ prowadzący. 

2. Zasady współpracy Centrum ze szkołami i placówkami określają umowy na kształcenie zawarte  

z ww. podmiotami oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Za współpracę ze szkołami i placówkami ze strony Centrum odpowiada wicedyrektor 

(wicedyrektorzy) Centrum w zakresie zespołów przedmiotowych, rad pedagogicznych, 

wywiadówek. W pozostałym zakresie za współpracę odpowiada dyrektor Centrum. 

§ 8 

1. Centrum realizuje kształcenie zawodowe w następujących zawodach: 

1) technik elektryk  

2) technik elektronik 

3) technik mechanik 

4) elektryk 

5) operator obrabiarek skrawających 

6) monter elektronik 

7) elektromechanik pojazdów samochodowych 

8) mechanik pojazdów samochodowych 

9) stolarz 

10) ślusarz 

11) technik teleinformatyk 

12) technik pojazdów samochodowych 
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13) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

14) technik mechatronik 

2. Dopuszcza się wprowadzanie innych kierunków kształcenia wynikających z potrzeb rynku pracy. 

§ 9 

1. Zawody, w których Centrum organizuje kształcenie zawodowe są zgodne z przepisami w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Czas trwania nauki/cykl kształcenia w Centrum jest zgodny z przepisami dotyczącymi 

obowiązujących podstaw programowych. 

 

Rozdział III. Organy Centrum 

§ 10 

Organami Centrum są: 

1) Dyrektor Centrum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

Organy Centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innymi jednostkami 

organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi, na których rzecz Centrum wykonuje zadania  

o których mowa w § 6 Statutu. 

Kwestie sporne między organami Centrum, po wyczerpaniu możliwości ich załatwienia wewnątrz 

placówki, rozstrzyga Starosta Inowrocławski, a kwestie sporne dotyczące nadzoru pedagogicznego – 

Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. 

§ 11 

1. Organy Centrum współpracują z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół macierzystych  

w zakresie wypełniania zadań dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych poprzez: 

1) powiadamianie o wynikach realizacji zadań dydaktycznych, bieżących ocenach  

oraz frekwencji i zachowaniu uczniów, 

2) przekazywanie informacji o wynikach klasyfikacji, 

3) zapraszanie przedstawicieli nadzoru pedagogicznego szkoły macierzystej do uczestnictwa we 

wspólnym obserwowaniu zajęć, 

4) formułowanie pisemnych opinii o uczniach i słuchaczach odbywających zajęcia  

w Centrum na prośbę zainteresowanych, 

5) wybieranie wspólnie z zespołem przedmiotowym szkoły macierzystej programów nauczania, 

aktualizowanie programów lub tworzenie programów autorskich, 

6) realizowanie programów wychowawczych i profilaktyki oraz innych programów 

zaakceptowanych przez rady pedagogiczne. 

2. Szczegółowe zasady współpracy ze szkołami określa umowa o prowadzenie zajęć zawodowych, 

która zawierana jest na początku każdego roku szkolnego. 

§ 12 

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów) lub innych 

osób, którym powierzono stanowiska kierownicze. 

2. Zakres obowiązków wicedyrektora (wicedyrektorów) i osób zajmujących stanowiska kierownicze 

ustala dyrektor. 

§ 13 

Do zakresu uprawnień i obowiązków dyrektora Centrum należy: 

1) organizowanie i nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych Centrum, 
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2) kierowanie działalnością Centrum, 

3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, 

4) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne: 

4a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, 

4b) realizowanie zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia  

i słuchacza, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum, 

6) wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawach tworzenia stanowisk wicedyrektorów lub 

innych stanowisk kierowniczych w Centrum, 

7) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej, 

8) wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

a w przypadku uchwał niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje ich wykonanie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w Centrum, 

10) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami, 

11) zmiana kierunków kształcenia za zgodą organu prowadzącego, 

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisu prawa, 

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  

o działalności placówki. 

§ 14 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum działającym na podstawie Regulaminu 

Rady Pedagogicznej – załącznik nr 3 do Statutu Centrum 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum. 

§ 15 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Centrum, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) upoważnienia dyrektora Centrum do skreślenia z listy słuchaczy, 

b) wnioskowania do dyrektora właściwej szkoły o skreślenie ucznia odbywającego zajęcia 

edukacyjne w Centrum z listy uczniów szkoły, 

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

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

placówki. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
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2) projekt planu finansowego Centrum, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień, wniosków  

w sprawie nagród Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, 

4) propozycje dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,  

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  

w Centrum, 

3. Do innych kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) przygotowanie zmian statutu i ich uchwalenie, 

2) (uchylony), 

3) wnioskowanie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w Centrum. 

§ 16 

Rada Pedagogiczna realizuje zadania Centrum oraz może zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców, 

uczniów i słuchaczy w następujących sprawach: 

1) zmian statutu, 

2) planu pracy, 

3) zasad wewnętrznego oceniania,  

4) innych istotnych dla Centrum. 

 

Rozdział IV. Sprawy organizacyjne i finansowe 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia. Zakres działania pracowni 

odpowiada działaniom określonym programem nauczania. 

2. W Centrum działają następujące pracownie: 

1) elektryczna, 

2) elektryczna i elektroniczna, 

3) techniczna i izby pomiarowej, 

4) układów mikroprocesorowych, 

5) elektroniczna, 

6) urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej, 

7) energoelektroniki, 

8) technik komputerowych, 

9) elektromechaniki i elektroniki pojazdów samochodowych, 

10) frezarek, 

11) tokarek, 

12) obrabiarek skrawających CNC, 

13) eksploatacji urządzeń elektronicznych, 

14) obróbka ręczna i montażu mechanicznego, 

15) spawalni, 

16) stolarni, 

17) naprawy silników samochodowych i nadwozi samochodowych, 

18) montażu mechanicznego i elektroniki, 

19) diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych, 

20) instalacji urządzeń elektronicznych 
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21) symulacji procesów skrawania MTS, CNC 

22) pracownie mechatroniczne 

2a. Dopuszcza się tworzenie innych pracowni zgodnie z kierunkami kształcenia. 

3. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel. 

§ 18 

1. Prawidłowe funkcjonowanie Centrum zapewnia administracja Centrum. 

2. Strukturę administracji Centrum tworzą: 

1) Dział Administracyjno - Gospodarczy, 

2) Magazyn. 

§ 19 

1. Organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Centrum, opracowany 

przez dyrektora, w terminie podanym w obowiązujących przepisach prawa, po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych. 

2. Arkusz organizacyjny Centrum na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący po 

zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W arkuszu tym zamieszcza się 

m.in. liczbę pracowników Centrum łącznie z listą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 

placówki ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 20 

1. Podstawową formą pracy dydaktycznej Centrum są zajęcia prowadzone w systemie pracowniano – 

laboratoryjnym. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć  jest grupa złożona z uczniów lub 

słuchaczy realizujących określony program nauczania.  

2. Organizację zajęć określają odrębne przepisy oraz programy nauczania. Nauczyciele wykonują 

swoje obowiązki szkolno – wychowawcze oraz pomocnicze na podstawie obowiązujących 

programów nauczania. Przydział godzin dla nauczycieli uzależniony jest od liczby uczniów  

w CKZ. Liczba uczniów/słuchaczy w grupie przypadająca na jednego nauczyciela musi być tak 

dobrana, aby zapewnić dobre wyniki nauczania i właściwy nadzór ze strony nauczyciela oraz 

bezpieczeństwo uczniów /słuchaczy w czasie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Normy przydziału uczniów na jednego nauczyciela w poszczególnych pracowniach zajęć 

praktycznych: 

Lp. Nazwa pracowni Maksymalna liczba uczniów 

1. Diagnostyka i naprawa pojazdów 6 

2. Elektroniczna 10 

3. Elektryczna 10 

4. Frezarki 6 

5. Obrabiarek skrawających CNC 6 

6. Izba pomiarowa 10 

7. Montaż mechaniczny 8 

8. Montaż mechaniczny i elektroniczny 10 

9. Naprawa silników i nadwozi samochodowych 8 
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10. Obróbka ręczna – ślusarnia 12 

11. Spawalnia 6 

12. Tokarki 6 

13 Instalacji urządzeń elektronicznych 10 

 

3a. Normy przydziału uczniów na jednego nauczyciela w poszczególnych pracowniach zajęć 

praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. 

Lp. Nazwa pracowni Maksymalna liczba uczniów 

1. Obróbka ręczna 8 

2. Stolarnia 6 

 

4. Normy przydziału uczniów na jednego nauczyciela w poszczególnych pracowniach – 

laboratoriach. 

Lp. Nazwa pracowni Maksymalna liczba uczniów 

1. Elektryczna i elektroniczna 12 

2. Elektroniczna 12 

3. 
Elektromechaniki i elektroniki pojazdów 

samochodowych 
12 

4. Eksploatacji urządzeń elektronicznych 12 

5. Techniczna 12 

6. 
Technik komputerowych i programowania 

obrabiarek CNC 
10 

7. Technik komputerowych 15 

8. Mechatroniczna 12 

§ 21 

1. Praktyczna nauka zawodu lub przysposobienie do pracy zawodowej może być organizowane poza 

Centrum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora Centrum z podmiotem prowadzącym 

działalność gospodarczą tj. zakładem produkcyjnym i usługowym. 

2. Zasady współpracy Centrum z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą określają 

umowy na kształcenie zawarte z ww. podmiotami oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Za współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ze strony Centrum 

odpowiada wicedyrektor (wicedyrektorzy) Centrum w zakresie zespołów przedmiotowych, rad 

pedagogicznych, wywiadówek. W pozostałym zakresie za współpracę odpowiada dyrektor 

Centrum. 

§ 22 

1. Centrum jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Centrum jako jednostki budżetowej określają 

odrębne przepisy. 

§ 23 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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Rozdział V. Zadania nauczycieli i innych pracowników Centrum 

§ 24 

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych  

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l określają, odrębne 

przepisy. 

§ 25 

Pracownicy wymienieni w § 24 ust. 1 są zobowiązani do utrzymania porządku, sprawności 

technicznej maszyn i urządzeń w celu zapewnienia prawidłowego realizowania programów nauczania 

i ponoszą współodpowiedzialność materialną za powierzony im sprzęt. 

§ 26 

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość  

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela w szczególności należy: 

1) realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodzie lub w profilach oraz zadań 

zawartych w programach, planach pracy i statucie Centrum, 

2) opracowywanie planów i programów kształcenia w oparciu o podstawy programowe dla 

zawodu i inne, 

3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 

5) dbanie o pomoce dydaktyczne, maszyny i urządzenia oraz inny sprzęt będący na wyposażeniu 

Centrum, 

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

7) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 

8) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

10)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 

11)  współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wykonywania pomocy dydaktycznych i ich 

napraw, 

12)  dbałość o rozwój bazy dydaktycznej, aktywne włączanie się w jej tworzenie, zgodnie  

z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, 

13)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniem,  

a innymi członkami społeczności szkolnej, 

14)  kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości, 

współdziałania, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów 

koleżeńskich i przyjaźni, 

15) udział w zebraniach z rodzicami organizowanych przez szkoły kierujące młodzież na 

kształcenie 

16) udział w działaniach związanych z promocją placówki. 

§ 27 

1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu. 
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3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w ramach zespołu lub pomiędzy zespołami dla 

uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania, a także 

realizacji zadań określonych w § 26 ust. 2 pkt 11, 

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, przeprowadzanie i analiza wyników próbnych egzaminów zawodowych, 

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie opracowanych w Centrum programów nauczania z zakresu kursów 

kwalifikacyjnych i zawodowych dla realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursu 

umiejętności zawodowych, kursu kompetencji ogólnych oraz innych kursów umożliwiających 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności kwalifikacji zawodowych. 

6) inicjowanie współpracy z zakładami pracy w celu zapoznania uczniów z nowoczesnymi 

technologiami i organizacją pracy. 

§ 28 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora Centrum oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie 

instytucji oświatowych i naukowych. 

§ 29 

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników ustala dyrektor Centrum. 

 

Rozdział VI. Uczniowie i słuchacze Centrum 

§ 30 

Uczniowie i słuchacze Centrum podzieleni są na grupy realizujące program nauczania określony 

odrębnymi przepisami według planu nauczania. 

§ 31 

l. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zawodowego zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) opieki i bezpiecznych warunków pobytu w Centrum, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

5) zapoznania się z programem nauczania oraz z zasadami i kryteriami ocen stosowanych przez 

nauczyciela oraz wymaganiami egzaminacyjnymi, 

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

w nauce (zgodnie z Zasadami wewnętrznego oceniania – zał. nr 1 do Statutu Centrum), 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego.  

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie uczniów i słuchaczy – 

zał. nr 2 do Statutu Centrum, w Statucie i innych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie 

Centrum, a w szczególności dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, 

2) przestrzegania zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 
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Centrum, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum. 

 

§ 32 

1. Uczniowie / słuchacze osiągający wyróżniające wyniki w nauce i charakteryzujący się wzorową 

postawą mogą być nagradzani w następujący sposób: 

1) pochwała opiekuna wobec klasy, 

2) pochwała dyrektora Centrum wobec uczniów i nauczycieli, 

3) list pochwalny do rodziców, 

4) list gratulacyjny, 

5) dyplom uznania. 

2. Za naganne zachowanie mogą być stosowane wobec uczniów i słuchaczy następujące kary: 

1) upomnienie opiekuna, 

2) upomnienie lub nagana dyrektora Centrum, 

3) zawieszenie w prawach słuchacza, 

4) wystąpienie do Dyrektora właściwej szkoły o zawieszenie w prawach ucznia lub o skreślenie  

z listy uczniów, 

5) skreślenie z listy słuchacza Centrum może nastąpić: 

- na złożoną w formie pisemnej prośbę słuchacza, 

- w przypadkach losowych uniemożliwiających słuchaczowi kontynuowanie nauki, 

- w przypadku poważnego naruszenia przez słuchacza norm życia społecznego (konflikt  

z prawem, dewastacja pomieszczeń), 

- w przypadku przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

obowiązkowych  (po upływie jednego miesiąca), 

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia z nauczanych przedmiotów w terminie i trybie 

przewidzianym regulaminem, 

- w przypadku nie wniesienia opłaty za naukę w terminie, przewidzianym harmonogramem 

wnoszenia rat; w takim przypadku skreślenie następuje po przeprowadzeniu rozmowy ze 

słuchaczem, a jeśli to jest niemożliwe po wysłaniu pisemnego wezwania do zapłaty. 

3. Centrum ma obowiązek informować ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oraz 

macierzystą szkołę ucznia o przyznanej mu nagrodzie bądź karze. 

4. Uczeń/słuchacz może się odwołać od zastosowanej wobec niego kary do dyrektora Centrum: 

1) odwołanie wraz z uzasadnieniem uczeń /słuchacz składa na piśmie w terminie 7 dni licząc od 

dnia zastosowania wobec niego kary, 

2) dyrektor Centrum spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej powołuje 3 osobową komisję 

do zbadania zasadności zastosowanej wobec ucznia/słuchacza kary, 

3) postępowanie wyjaśniające komisja winna przeprowadzić w terminie 14 dni licząc od dnia jej 

powołania, 

4) z postępowania komisja sporządza protokół i przekazuje dyrektorowi Centrum wraz z innymi 

materiałami zgromadzonymi w sprawie, 

5) dyrektor Centrum na podstawie przekazanych materiałów w terminie 7 dni rozpatruje 

odwołanie i postanawia: 

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

b) odwołać karę, 
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c) zawiesić warunkowo wykonanie kary 

d) od decyzji podjętej przez dyrektora Centrum przysługuje odwołanie do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Uczeń/ słuchacz ma prawo do złożenia do dyrektora Centrum skargi w przypadku naruszenia jego 

praw: 

1) skargę uczeń/słuchacz składa na piśmie, 

2) postępowanie wyjaśniające przeprowadza powołana przez dyrektora komisja, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, 

3) z postępowania komisja sporządza protokół, który wraz z wnioskami i ustaleniami przekazuje 

dyrektorowi Centrum 

4) dyrektor Centrum na podstawie przekazanych materiałów jest zobowiązany do zajęcia 

odpowiedniego stanowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia złożenia skargi. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 33 

1. Centrum używa pieczęci urzędowych: 

1) okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu 

2) podłużnej o treści: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu 

2. Centrum może posiadać imię, własny sztandar, godło oraz ceremoniał. 

a) imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej Centrum, 

b) imię Centrum powinno być związane z jego działalnością merytoryczną  

i pedagogiczną 

3. Centrum prowadzi i przechowuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, następującą dokumentację 

przebiegu nauczania: 

1) księgę protokołów Rady Pedagogicznej, 

2) arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, 

3) dzienniki zajęć lekcyjnych oraz dzienniki innych zajęć, 

4) dzienniki oraz programy nauczania dla grup kursowych, 

5) arkusz przydziału czynności dla nauczycieli, 

6) protokoły egzaminu kwalifikacyjnego i egzaminu poprawkowego, 

7) księgę ewidencji zaświadczeń o ukończeniu kursów oraz zaświadczeń potwierdzających 

kwalifikacje, 

8) zarządzeń dyrektora Centrum, 

9) księgę uchwał, 

10) karty klasyfikacyjnych ocen semestralnych, 

11) księgę uczniów/słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

3a. Dzienniki zajęć lekcyjnych oraz dzienniki innych zajęć mogą być prowadzone w postaci 

elektronicznej. 

4. Warunki pobytu w Centrum zapewniające uczniom / słuchaczom właściwą organizację zajęć 

określają następujące regulaminy i procedury: 

1) regulaminy pracowni, 

2) instrukcja BHP i ppoż, 

3) instrukcja ewakuacyjna, 

4) inne procedury. 
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§ 34 

Zmiany w statucie Centrum wprowadza się w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem  uchwalenia. 

 

Załączniki do Statutu: 

Załącznik nr 1 - Zasady wewnętrznego oceniania w Centrum Kształcenia Zawodowego  

Załącznik nr 2 - Regulamin uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego 

Załącznik nr 3 - Regulamin Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego  

Załącznik nr 4 - Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia 

Zawodowego 


