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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 
r. poz. 60 z późn.zm.) 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.zm.) 
 
Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                          
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn.zm.) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.  w sprawie Zasad techniki 
prawodawczej  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 283 ze zm.) 
 
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                             

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz. 1485) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1627) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I 
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INFORMACJA O CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
 

§1 
 

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 
1) szkole lub CKZiU, należy przez to rozumieć: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
"Elektryk" w Nowej Soli 
2) uczniach - należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Włodzimierza Krukowskiego, Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego, Branżowej Szkole                   
I Stopnia,  
3) słuchaczach - należy przez to rozumieć osoby kształcące się w szkołach dla dorosłych,                        
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub innych formach,  
4)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą  nad dzieckiem, 
5) nauczycielach - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 
6) szkole branżowej - należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia w Centrum 
Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, 
7) liceum - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego           
w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, 
8) technikum - należy przez to rozumieć Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, 
9) szkole policealnej - należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Policealna  nr 1 w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli  

 
§2 

 
1. Głowna siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" znajduje się przy                 

ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól. 
2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nowosolski z siedzibą ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa 

Sól.  
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty z siedzibą                                     

ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 
4. CKZiU mieści się w trzech budynkach: 

1) budynek dydaktyczny A  przy ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól,  
2) budynek dydaktyczny B przy ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól, 
3) budynek dydaktyczny C (hala sportowa) przy ul. Piłsudskiego 61, 67-100 Nowa Sól, 
4) budynek dydaktyczny D przy ul. Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, 

5. CKZiU  kształci w typach szkół i placówek: 
1) Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego, 
2) Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego, 
3) Branżowa Szkoła I Stopnia, 
4) Liceum Ogólnoształcące dla Dorosłych, 
5) Publiczna Szkoła Policealna nr 1, 
6) Centrum Kształcenia Zawodowego, 

6. Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły podstawowej o 4 
- letnim cyklu kształcenia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

7. Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły gimnazjalnej o 3 
- letnim cyklu kształcenia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

8. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły podstawowej o 5 - letnim cyklu 
kształcenia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie umożliwia uzyskanie dyplomu 
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potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów, a także uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

9. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły gimnazjalnej o 4 - letnim cyklu 
kształcenia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów, a także uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

10. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych o 4 letnim cyklu kształcenia, pozwala osiągnąć 
wykształcenie średnie, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego, przy czym: 

1) kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo 
branżowej szkoły I stopnia, mogą być przyjąci do klasy II liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych, 
2) kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.  

11. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 - letnim cyklu kształcenia, prowadzi oddziały jedno                                   
i wielozawodowe dla uczniów i młodocianych pracowników. 
1) ukończenie nauki umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację 

wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w szkole branżowej, a także dalsze kształcenie                          
w Branżowej Szkole II Stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych, 

12. Publiczna Szkoła Policealna nr 1 o 4 semestralnym cyklu kształcenia, pozwala uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje                        
w danym zawodzie. 

13. Centrum Kształcenia Zawodowego  prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach,                          
w których prowadzi kształcenie dla uczniów technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia, Publicznej 
Szkoły Policealnej nr 1 oraz innych kwalifikacjach   

14. Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzi kształcenie teoretyczne i praktyczne - modułowe  
dla uczniów oraz słuchaczy Technikum, Szkoły Policealnej, Szkoły Branżowej I Stopnia 
w pracowniach specjalistycznych w tym: 
1) dla uczniów niebędących uczniami szkół wchodzących w skład CKZiU zajęcia organizowane są 
na mocy porozumienia zawartego przez dyrektora ze szkołami, do których uczęszczają                               
ci uczniowie, 
2) liczebność grup jest uwarunkowana przepisami bhp i ppoż. oraz wyposażeniem 
technodydaktycznym pracowni.  

15. Centrum Kształcenia Zawodowego ponad to realizuje następujące zadania: 
1) prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, obejmujących m.in.:  

a) kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, 
b) kwalifikacyjne kursy zawodowe,  
c) kursy umiejętności zawodowych,  
d) turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 
e) kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędem pracy, 
f) kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania 

uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego, 
2) przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego, zwiększającej ich uczestnikom szansę 
zatrudnienia oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie,  
3) gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego  
ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form kształcenia, prowadzonego przez CKZiU, 
4) współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie kwalifikacji kadr, 
5) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu                                  

i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Szkołach Banżowych I Stopnia 
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich 
realizowania, 



Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" TEKST JEDNOLITY uchwalony dnia 31 sierpnia 2021   
 

 Strona 5 
 

6) CKZ  może pobierać opłaty za prowadzone dokształcanie i doskonalenie, 
a) wysokość opłat, o których mowa w ppkt 6, ustala dyrektor z uwzględnieniem kosztów 

prowadzenia poszczególnych zajęć, 
7) w celu realizacji zadań CKZ dyrektor zatrudnia nauczycieli i innych pracowników-specjalistów, 
stosownie do potrzeb, 
8) zatrudnianie pracowników, o których mowa w ppkt 7, ma charakter okresowy i odbywa się 
w oparciu o Kodeks Pracy, 
9) zatrudniani nauczyciele i inni pracownicy-specjaliści muszą posiadać odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
10) do obowiązków nauczycieli i innych pracowników-specjalistów związanych 
z prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, należy w szczególności:  

a) wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji 
wybranego programu nauczania, 

b) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod kształcenia w celu maksymalnego 
ułatwienia zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

c) motywowanie uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, formułowania własnych 
opinii i sadów, 

d) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu innych 
niezbędnych środków dydaktycznych, 

e) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności, 
f) przestrzeganie dyscypliny pracy, natychmiastowe informowanie dyrektora 

 o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
h) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 
i) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.  

16. Wykaz zawodów i kwalifikacji, w jakich kształci szkoła, znajduje się w załączniku nr 3 do statutu 
szkoły.  

§3 
 

1. Dla realizacji celów statutowych CKZiU posiada odpowiednie pomieszczenia: 
1) pracownie ogólnokształcące, w których realizowane są zajęcia z przedmiotów 
ogólnokształcących, 
2) pracownie specjalistyczne w których realizowane są zajęcia z przedmiotów zawodowych, 
3) halę sportową składającą się z dwóch sal gimnastycznych, sali aerobiku, siłowni,  w których 
realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego, 
3.1) zajęcia z wychowania fizycznego moga być realizowane również na stadionie miejskim, 
stadionie przy Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego oraz na basenie miejskim. 
4) inne pomieszczenia, w których realizowane mogą być zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów. 

2. Każdą pracownią opiekuje się nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły. Odpowiada on za 
wyposażenie oraz stan sprzętu, który się w niej znajduje. 

3. CKZiU współpracuje z internatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli,   
ul. Wrocławska 33, w celu zapewnienia miejsca w internacie dla uczniów mieszkających poza 
Nową Solą. 

4. CKZiU prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Zasady stosowania i przestrzegania ochrony danych osobowych uczniów, ich rodziców   

(lub opiekunów prawnych), słuchaczy i pracowników określają odrębne przepisy. 
 

 
 

§4 
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1. CKZiU posiada monitoring wizyjny, który monitoruje tereny zewnętrzne i korytarze budynków 

dydaktycznych. 
2. CKZiU posiada wspólną bibliotekę dla wszystkich szkół i placówek wchodzących w jego skład. 
3. CKZiU posiada sztandar, logo oraz ceremoniał wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład 

CKZiU "Elektryk". 
1) Warunki stosowania sztandaru oraz loga określa ceremoniał szkoły. 

4. Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego posiada proporzec reprezentujący 
"klasy mundurowe". 

1) Warunki stosowania sztandaru oraz loga określa ceremoniał szkoły 
5. CKZiU posiada system dystrybucji treści multimedialnych za pomocą monitorów telewizyjnych 

zlokalizowanych na korytarzach budynku szkoły.  
1) System obsługiwany jest przez wyznaczonych pracowników szkoły. 

6. CKZiU posiada radiowęzeł, którego głośniki zlokalizowane są na korytarzach budynku szkoły. 
1) System obsługiwany jest przez wyznaczonych pracowników szkoły. 

7. CKZiU prowadzi składnicę akt wspólną dla wszystkich szkół i placówek wchodzących w jego skład. 
 

§5 
 

1. W szkołach dla młodzieży prowadzi się dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej,   
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. W szkołach dla dorosłych, dla uczestników kursów tzw. KKZ oraz turnusach dokształcania 
młodocianych dziennik prowadzony jest w formie papierowej. 

3. Na terenie CKZiU obowiązuje noszenie identyfikatorów przez nauczycieli, pracowników oraz 
uczniów szkoły. 

4. Na terenie CKZiU podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje zakaz używania urządzeń 
multimedialnych - telefonów, odtwarzaczy multimedialnych oraz innych urządzeń o podobnym 
działaniu. 

5. Dozwolone jest używanie urządzeń multimedialnych za zgodą nauczyciela.  
 

§6 
 

1. Ubiór ucznia CKZiU na terenie szkoły powinien być skromny i przyzwoity, a wygląd zadbany                        
i czysty. 

2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła -  lekcja, dyskoteka, wycieczka, 
teatr itp). 

3. Noszony strój nie może zawierać nadruków prowokujących i obraźliwych, wywołujących agresję, 
popierających treści nieakceptowalne społecznie, zbrodnicze ideologie, jak również wzorów 
kojarzących się z takimi elementami. 

4. Ubranie nie może eksponować bielizny osobistej. 
5. Niedozwolone jest noszenie czapek, kapturów oraz innych nakryć głowy podczas lekcji. 

1) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może mieć nakrycie głowy jeśli podyktowane jest to 
sytuacją zdrowotną lub zezwoli na to nauczyciel. 

6. Podczas zajęć z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy:  
1) poszczególne grupy ćwiczeniowe na początku roku szkolnego ustalają z nauczycielem strój 
gimnastyczny, jaki będzie obowiązywał na zajęciach, 
2) za strój gimnastyczny uważa się: buty zmienne, halowe z niebrudzącą podeszwą; skarpetki 
zmienne, białe; spodenki jednobarwne, dopuszczone do rozgrywek gier zespołowych                         
(dla dziewcząt dopuszczalne są legginsy); podkoszulka lub koszulka  z krótkim rękawem – bez 
nadruków, gładka), 
3) ustalony strój obowiązuje dla całej grupy ćwiczeniowej, 
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4) możliwe są indywidualne odstępstwa od ustalonych zasad dotyczących stroju za zgodą 
nauczyciela. 

7. W klasach mundurowych obowiązuje mundur ustalony przez Dyrektora szkoły                                       
(opis umundurowania znajduje się w regulaminie klas mundurowych). Klasy mundurowe noszą 
mundur w wyznaczone przez Dyrektora szkoły dni. 

 
 
 
ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§7 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach 
prawa oświatowego oraz innych ustaw, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do 
tych ustaw odnoszących się do kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. Szkoła w szczególności:   
1) umożliwia pobieranie nauki przez młodzież oraz dorosłych,   
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  świadectwa ukończenia 
szkoły, kursu, 
3) przygotowuje do egzaminu maturalnego i/lub egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje                    
w zawodzie, 
4) organizuje proces kształcenia, opieki i wychowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 
5) umożliwia zdobycie kompetencji kluczowych, wspiera ucznia i słuchacza w jego 
wszechstronnym rozwoju zgodnie z jego możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami, 
6) przygotowuje absolwentów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 
wykonywania wybranego zawodu. 
7) przygotowuje absolwentów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich                         
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
8) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                    
w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym stosownie do możliwości szkoły i wieku 
uczniów, 
9) zapewnia  opiekę wychowawczą i warunki bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi 
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej na terenie szkoły. 
10) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,  
11) w miarę możliwości zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub  losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc 
materialna,  

12) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 
13) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,   

 
3. Zadania i cele szkoły realizowane są w szczególności poprzez:  

1) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne dostosowane do indywidualnych możliwości 
uczniów oraz słuchaczy,  
2) dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów                      
i słuchaczy,  
3) doradztwo zawodowe oraz współpracę z pracodawcami w zakresie realizacji procesu 
kształcenia zawodowego,  
4) program wychowawczo- profilaktyczny,  
5) działalność innowacyjną i eksperymentalną,  
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6) popularyzowanie wiedzy o historii, kulturze, języku, tradycji, wiedzy o kulturze mniejszości 
narodowych i etnicznych,  
7) organizację imprez związanych z obchodami świąt narodowych,  
8) uczenie tolerancji i szacunku wobec innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 
interpersonalnych,  
9) pobudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym, miastem, powiatem i regionem, 
tradycjami i zwyczajami, 
10) pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, 
11) współpracę z poradniami specjalistycznymi w zakresie dostosowania wymagań do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,  
12) współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz oświaty, opieki i wychowania 
w zakresie realizacji wspólnych działań I projektów, 
13) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa, życia i zdrowia,  
14) zachęcanie do udziału w olimpiadach i konkursach,  
15) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym, 
14)opiekę nad miejscami pamięci narodowej, organizację wycieczek edukacyjnych,  
15) współpracę z organizacjami pozarządowymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz  
z kombatantami i powstańcami. 

 
§8 

 
1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych                 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,                    
a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 
2) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek 
organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania,  
3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem 
dyżurów zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły, 
4) organizuje kształcenie ogólne oraz kształcenie w zawodzie zgodnie z przepisami prawa                        
z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) objęcie budynku i terenu szkolnego monitoringiem wizyjnym, 
6) oznaczenie w sposób wyraźny i trwały drogi ewakuacyjnej,  
7) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły. 

2. W szkole udzielana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III 
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ORGANY SZKOŁY 
 

§9 
 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski, 
5)  Samorząd Słuchaczy.  

 
 

§10 
 

1. Za działalność CKZiU odpowiedzialność ponosi Dyrektor, który kieruje zakładem pracy 
i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich zatrudnionych nauczycieli i pracowników 
niebędących nauczycielami. 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 
1) opracowanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny, 
2) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) przedkładanie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, wniosków i uwag                              
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników zatrudnionych                       
na stanowiskach urzędniczych, 
6) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, przygotowywanie i prowadzenie posiedzenia, 
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia, zgodnie 
z regulaminem Rady Pedagogicznej, 
7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich 
kompetencji,  
8) wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z prawem i zawiadamianie o tym organu 
prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, 
9) zatwierdzanie szkolnych zestawów planów nauczania, 
10) w porozumieniu z organem prowadzącym po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku 

Pracy wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zawodowego, 
11) powoływanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji do klas 

pierwszych w szkołach wchodzących w skład CKZiU, 
12) na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej wydanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów, 
13) powoływanie spośród nauczycieli komisji/zespołów przedmiotowych, 
14) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych, 
15) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opracowywanie planów doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 
16) powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz 

wyznaczanie terminu tych egzaminów i podawanie do wiadomości uczniom i słuchaczom, 
17) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym CKZiU i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
18) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej działalności CKZiU, 
19) dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądów technicznych budynków i stanu 

technicznego urządzeń, 
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20)  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, w tym dni wolnych niepodlegających i podlegających 
odpracowaniu w terminie wyznaczonym przez dyrektora, 

21) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym zadań 
w zakresie obrony cywilnej. 

4. Do wyłącznych kompetencji dyrektora należy podejmowanie decyzji w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, 
2) powierzania stanowisk kierowniczych, 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 
4) przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami, 
5) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, 
6) wydawania decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 
7) przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zasadami określonymi przez 
organ prowadzący.  
 
5. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w szkole oraz za realizację zadań w zakresie obronności wynikającej z odrębnych 

przepisów. 

1) Dyrektor szkoły integruje działania wszystkich organów szkoły, których zadania 

dotyczą szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz obronności. 

2) Wdraża i dostosowuje do specyfiki szkoły procedury postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia oraz obowiązków wynikających z realizacji zadań 

operacyjnych w sferze obronności. 

 
§11 

 
1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 
2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w e-dzienniku i w dzienniku zarządzeń.  
 

§12 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w CKZiU są członkami Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Posiedzenia mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co 
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są informowani o terminie posiedzenia z 7-dniowym 
wyprzedzeniem. Informacja jest wywieszana na tablicach ogłoszeń w pokojach nauczycielskich,      
we wszystkich budynkach, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna CKZiU lub za 
pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. 
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7. Przewodniczący może zwoływać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zawiadomienie 
o nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej musi nastąpić nie później niż 1 dzień przed jego 
terminem ogłaszając termin za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

8. Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin, określający w szczególności zasady działania tego 
organu kolegialnego. Regulamin stanowi osobny dokument. 

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:  
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,                                     
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
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 szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz 
organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                            
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Rada Pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt zmian Statutu i uchwala Statut, 
2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 
kierowniczego w szkole, 
3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

13. 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 szkoły. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie. 
  

 
§13 

 
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego 
szkoły, 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły, 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. Inne uprawnienia Rady Rodziców: 
1) Rada Rodziców może wnioskować o wprowadzenie na terenie szkoły noszenia jednolitego 
stroju przez uczniów, 
2) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły, 
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3) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy                 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa wymieniony regulamin, 
4) wytpowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 
Dyrektora szkoły, 

5. Rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się ze statutem, programem wychowawczo - profilaktycznym oraz 
współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli zespole tworzącym te 
dokumenty, 
2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 
3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego 
dziecka, 
4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów, 
5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń. 

6. Rodzice mają obowiązek: 
1) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, niewłocznie po 
powrocie dziecka do szkoły, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego 
nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie                                  
o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę, 
2) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania 
wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników 
szkoły. 

7. Informacje wysyłane do rodziców za pomocą "wiadomości" dziennika elektronicznego 
traktowanane są jako "skutecznie doręczone". 

 
§14 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu. 
3. Dokumentem, który zawiera szczegółowe zasady  związane z działalnością samorządu szkolnego 

jest regulamin samorządu. 
4. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem. 
5. Uprawnienia samorządu uczniowskiego: 

1) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem   i stawianymi 
wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu                      
z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
g) sporządzania wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

6. Samorząd Uczniowski opiniuje: 
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1) wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 
przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (dotyczy liceum 
ogólnokształcącego), 
2) w liceum ogólnokształcącym opiniuje ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym, że co najmniej 
jeden z tych przedmiotów powinien być: historią, geografią, biologią, chemią, fizyką lub 
matematyką, 
3) w liceum ogólnokształcącym 4 letnim, opiniowanie od 2 do 3 przedmiotów, które będa 
realizowane w zakresie rozszerzonym, 
4) w technikum opiniuje ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 
spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym, że co najmniej jeden z tych przedmiotów 
powinien być: geografią, biologią, chemią, fizyką lub matematyką, 
5) w technikum 5 letnim, opiniowanie ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym, z których uczeń wybiera 2 przedmioty 
6) program wychowawczo-profilaktyczny, 
7) wniosek o nadanie imienia szkole, 
8) wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 
9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
10) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż 

określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia, 
11) wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju, 
12) wzór jednolitego stroju, 
13) na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje pracę nauczyciela. 

7. Samorząd Uczniowski  delelguje przedstawiciela do komisji rozpatrującej wniosek ucznia lub jego 
rodzica kwestionujący wystawioną ocenę zachowania. 

8. Wszyscy słuchacze Szkoły Policealnej tworzą Samorząd Słuchaczy. 
9. Samorząd Słuchaczy działa poprzez swoje organy: 

1) walne zebranie słuchaczy, 
2) zarząd samorządu słuchaczy, 
3) komisje problemowe, 
4) rady oddziałowe. 

10. Cele i przedmiot działania Samorządu Słuchaczy oraz zasady wyboru i działania jego organów 
określa regulamin Samorządu Słuchaczy. 

11. Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski, opinie we 
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy 
takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, 
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie                       
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  
z Dyrektorem. 

12. W celu wsparcia działalności statutowej szkoły Samorząd Słuchaczy może gromadzić fundusze                    
z dobrowolnych składek i innych źródeł. 

13. Szczegóły dotyczące działalności Samorządu Słuchaczy oraz zasady wydatkowania funduszu 
określa regulamin Samorządu Słuchaczy. 

14. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 

15.  Dla sprawnej koordynacji tych zadań Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić 
radę wolontariatu. 
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16. Rada wolontariatu może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez 
diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy otoczeniu szkoły, opiniowanie 
ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji. 

17. Opiekunem rady wolontariatu jest opiekun samorządu uczniowskiego lub inny nauczyciel 
wybrany przez radę. 

18. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia. 
19. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 
 

 
 
 

§15 
 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje 
oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy 
szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się  
z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 
kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 
informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio 
lub poślednio poprzez Dyrektora Szkoły. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 
 
ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 16 
 

1. Rekrutacja uczniów i słuchaczy do szkół odbywa się na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, 
Rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych szkół i placówek a także  Zarządzeniem Lubuskiego 
Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w województwie 
lubuskim. 

2. Ilość oddziałów oraz liczbę uczniów i słuchaczy w oddziale określa organ prowadzący. 
3. Dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa liczbę uczniów i słuchaczy, którzy mają 

być przyjęci do klas pierwszych. 
4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora szkoły. 
5. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do Dyrektora szkoły. 

1) na rozstrzygnięcie dyrektor szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
6. Przyjmowanie do szkoły obywateli Polski po powrocie z zagranicy odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów. 
7. Przyjmowanie do szkoły osób nie będących obywatelami Polski odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów. 
 

§ 17 
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1. Zmiana kierunku kształcenia w trakcie nauki może nastąpić na pisemny wniosek słuchacza lub 
ucznia i jego rodziców (lub opiekunów prawnych). 

2. Warunkami zmiany kierunku są:  
1) wolne miejsca w oddziale, do którego uczeń lub słuchacz chce się przenieść, 
2) zgoda Dyrektora, 
3) uzupełnienie różnic programowych.  

 
§ 18 

 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, określają 

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

organizacyjny CKZiU, opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania 
poszczególnych typów szkół i specjalności z uwzględnieniem planu finansowego CKZiU, w terminie 
określonym przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organizacji zawiązkowych. 

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

4. Zasady sporządzania arkusza organizacyjnego określają odrębne przepisy. 
 

§ 19 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół, wchodzących w skład CKZiU jest oddział złożony 
z uczniów lub słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonych planem nauczania dla danego oddziału. 

2. Organizację stałych i dodatkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 
przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Propozycja planu lekcji przedstawiana jest członkom Rady Pedagogicznej na 7 dni przed terminem 
obowiązywania przez zamieszczenie propozycji planu na stronie internetowej szkoły. 

4. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą w terminie 3 dni od daty opublikowania propozycji planu 
zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej lub za pomocą służbowej poczty elektronicznej. 

5. Plan lekcji uwzględniający uwagi członków Rady Pedagogicznej publikowany jest na stronie 
internetowej szkoły, w piątek do godziny 18.00. 

6. Opublikowany plan lekcji obowiązuje od poniedziałku następnego tygodnia. 
7. W trakcie tygodnia nie można dokonywać korekt w planie lekcji. 
8. W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły okres  

w którym zapoznaje się członków Rady Pedagogicznej, z planem lekcji może być skrócony                         
do 1 dnia. 

1) jeżeli zmiany w arkuszu zostają zatwierdzane podczas piątkowej rady wówczas ogłoszenie 
zmiany planu zostaje przesunięte na sobotę do godziny 18.00, 
2) Plan lekcji publikowany jest na stronie internetowej szkoły, w sobotę do godziny 18.00. 

9. Osoba odpowiedzialna za plan lekcji zobowiązana jest do poinformowania uczniów, rodziców oraz 
członków Rady Pedagogicznej o zmianie planu lekcji za pośrednictwem modułu "wiadomości"                  
w dzienniku elektronicznym. 

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych trwają 45 min, wyjątkowe sytuacje określają 
odrębne przepisy. 

11. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo - lekcyjnym. 

12. Uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez CKZiU oraz zasady wynikające 
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, dokonuje się podziału oddziałów na grupy na 
zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. 

13. Kształcenie może być organizowane w oparciu o przedmiotowe i modułowe programy nauczania.  
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14. Realizacja wybranych zagadnień, jednostek modułowych lub modułów może być powierzana 
innym podmiotom w drodze porozumienia lub umowy, w których określa się warunki 
prowadzenia tych form kształcenia. 

15. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, 
międzyklasowych i międzyszkolnych. 

16. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone metodą  uczenia na odległość. 
17. Organizację uczenia na odległość określa się w oparciu o przedmiotowe i modułowe programy 

nauczania. 
18. Zasady prowadzenia uczenia na odległość zatwierdza Dyrektor szkoły. 
19.  Organizacja zajęć dodatkowych dla osób powracających z zagranicy odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów.  
20.  Organizacja zajęć dodatkowych dla osób nie będących obywatelami Polski odbywa się na 

podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 20 
 

1. CKZiU prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych organizując: 
1) kwalifikacyjne kursy zawodowe, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, 
2) kursy umiejętności zawodowych, umożliwiające przystąpienie do egzaminów 
eksternistycznych zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji, 
3) kursy kompetencji ogólnych umożliwiających przystąpienie do egzaminów eksternistycznych 
z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego, 
4) turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników: 

a) organizuje się dla młodocianych kształcących się w szkołach branżowych I stopnia                        
w danym zawodzie,  

b) w szczególnych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych 
dokształcających się w zakresie różnych zawodów, 

c) dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze 
odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, 
z uwzględnieniem programu nauczania dla danego zawodu lub programu będącego 
podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 
czeladnika, 

d) liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20 osób, 
e) za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych uczestnicząca w turnusie może być 

mniejsza, 
f) w szczególnych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może 

zorganizować dokształcanie młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, 
g) liczba godzin konsultacji, o których mowa w ust. 6, wynosi co najmniej 20% ogólnej 

liczby godzin przewidzianych na dokształcanie realizowane w formie turnusu, 
h) młodociani są przyjmowani do CKZ na podstawie skierowania szkoły lub pracodawcy, 
i) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 8, określa dyrektor, 
j) po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie, które zawiera 

następujące dane: imię i nazwisko młodocianego, datę i miejsce urodzenia, określenie 
zawodu i zakresu odbytego dokształcania oraz oceny z zajęć edukacyjnych, 

k) dla młodocianych dokształcających się poza miejscem stałego zamieszkania dyrektor 
wskazuje internat, gdzie uczeń może zamieszkać w czasie trwania turnusu, 

l) koszty pobytu w internacie ponosi młodociany, 
2. Kształcenie w formach pozaszkolnych prowadzonych przez CKZiU obejmuje szkolenia 

kwalifikacyjne, doskonalące, zawodowe i z zakresu BHP. 
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§ 21  

 
1. CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów, słuchaczy, absolwentów oraz osób 
skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.   

2. CKZiU organizuje egzaminy maturalne dla uczniów, słuchaczy, absolwentów oraz osób 
skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.   

3. Absolwenci szkoły oraz osoby skierowane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną, uprawnieni do 
przystąpienia do egzaminów maturalnych i/lub egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje                
w zawodzie zobowiązani są do wskazania adresu e-mail, na które będą wysyłane informacje 
dotyczące tych egzaminów. Informacja wysłana za pomocą poczty internetowej będzie 
traktowana jako "skutecznie doręczona".  
 

 
§ 22 

 
1. W sprawach wychowawczych dyrektor może powołać zespół wychowawczy składający się 

z członków Rady Pedagogicznej. 
2. Dyrektor powierza każdy oddział szkoły dla młodzieży szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. 
3. Dyrektor powierza każdy oddział szkoły dla dorosłych opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu 

opiekunem. 
4. Celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo - opiekuńczej dyrektor dba, by wychowawca 

i opiekun prowadzili swoje oddziały przez cały cykl kształcenia. 
5. W losowo uzasadnionych wypadkach dyrektor może powierzyć opiekę nad klasą innemu 

nauczycielowi, który będzie kontynuował sprawowanie funkcji wychowawcy lub opiekuna zespołu 
klasowego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice (lub opiekunowie prawni), uczniowie 
i słuchacze, poprzez swoich reprezentantów, mają prawo wnioskować do dyrektora o zmianę 
wychowawcy lub opiekuna. 

7. Dyrektor może na uzasadniony wniosek rodziców (lub opiekunów prawnych) i uczniów lub 
słuchaczy odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy lub opiekuna w przypadku, gdy narusza on 
w sposób drastyczny swoje obowiązki. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca lub opiekun mają prawo występować do 
Dyrektora o zwolnienie z pełnionych obowiązków. 

9. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub                               
z przyczyn organizacyjnych szkoły. 

10. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia 
Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni roboczych. 

 
§23 

 
1. Podczas obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych za bezpieczeństwo uczniów 

i słuchaczy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
2. Podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów 

są nauczyciele, którym powierzono prowadzenie tych zajęć. 
3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprez szkolnych, zabaw tanecznych, oraz innych imprez 

szkolnych, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie tych imprez: nauczyciele, wychowawcy 
i rodzice (lub opiekunowie prawni). 
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4. Za bezpieczeństwo podczas przejść, przejazdów zorganizowanych klas do miejsca docelowego 
odpowiada wyznaczony nauczyciel. 

5. Każdorazowe wyjście uczniów z nauczycielem, opiekunem poza teren szkoły w trakcie zajęć 
lekcyjnych traktowane jest jako wycieczka. 

1) Udokumentowaniem wyjścia jest wypełnienie karty wycieczki za pomocą zakładki "wycieczki" 
w dzienniku elektronicznym (przy temacie należy dopisać karta wyjścia) oraz poinformowanie 
telefoniczne osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za wycieczki.  

6. W  czasie wyjść (wyjazdów) uczniów z nauczycielem poza teren szkolny: 
1) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe   z wychowania 
fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne, przypada 
przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów, 
2) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość uczniów, która jest siedzibą szkoły, przypada jeden 
opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów, 
3) w wycieczce turystyki kwalifikowanej  jeden opiekun dla grupy do 10 uczniów. 

7. W trakcie wycieczek szkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą kierownicy 
i opiekunowie wycieczek. 

8. Za ład w czasie przerw śródlekcyjnych i bezpieczeństwo uczniów w czasie tych przerw 
odpowiadają nauczyciele dyżurni, którym obowiązki te powierza Dyrektor.  

9. Dyżur obowiązuje każdego nauczyciela zgodnie z harmonogramem, zawierającym terminy 
i miejsca dyżurów.  

10. Nauczyciel pełni dyżur podczas wszystkich przerw, które przypadają w czasie trwania jego zajęć, 
łącznie z przerwą po ostatniej swojej lekcji. 

11. Jeżeli w trakcie pełnienia dyżuru odbywa się posiedzenie Rady Pedagogicznej, nauczyciel 
pozostaje na dyżurze. 

  
§ 24 

 
1. Nauczyciele i rodzice uczniów (lub opiekunowie prawni) współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia. 
2. CKZiU gwarantuje rodzicom uczniów (lub opiekunom prawnym) prawo do :  

1) zapoznania się z planem dydaktyczno-wychowawczym, 
2) zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 
egzaminów, który stanowi Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
3) uzyskania informacji o postępach w nauce, zachowaniu oraz trudnościach wychowawczych 
ich dzieci, 
4) złożenia wniosku o udostępnienie na miejscu prac pisemnych swojego dziecka, Dyrektor         
w oparciu o wniosek złożony przez rodzica/ prawnego opiekuna wydaje zainteresowanym kopię 
prac pisemnych wykonanych przez ucznia, 
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci, 
6) współpracy z wychowawcą na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, 
utrzymania ładu i porządku, 
7) współorganizowania działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów, 
8) udzielania pomocy materialnej i rzeczowej celem wspierania działalności CKZiU, 
9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy CKZiU organowi prowadzącemu  
i sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

3. Przynajmniej raz w kwartale Dyrektor organizuje spotkania klasowe z rodzicami uczniów (lub 
opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji o postępach w nauce i wychowaniu oraz dwa 
razy w roku szkolnym przeprowadza pedagogizację rodziców. 

4. Podczas spotkań z rodzicami (lub opiekunami prawnymi) w CKZiU obecni są wszyscy nauczyciele, 
którzy są zobowiązani do udzielania rodzicom (lub opiekunom prawnym) szczegółowych 
informacji o osiągnięciach i potrzebach edukacyjnych ucznia. 

 



Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" TEKST JEDNOLITY uchwalony dnia 31 sierpnia 2021   
 

 Strona 19 
 

§25 
 

1. Uczniom zapewnia się warunki do rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć 
dodatkowych i ścieżek edukacyjnych (na podstawie odrębnych przepisów), kół zainteresowań, 
różnych zajęć pozaszkolnych i form aktywności. 

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor organizuje w miarę posiadanych środków finansowych, 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 

3. Nauczyciele mogą organizować dla uczniów różne formy aktywności na terenie CKZiU i poza nim, 
a w szczególności: 

1) konkursy szkolne i pozaszkolne, 
2) rozgrywki sportowe, 
3) okolicznościowe uroczystości szkolne, związane m.in. z ceremoniałem szkolnym, 
4) obchody ważnych rocznic i świąt, 
5) redagowanie gazetki szkolnej, 
6) tworzenie strony internetowej, 
7) wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, muzeów, kin, 
8) wycieczki, obozy oraz inne wyjazdy śródroczne i wakacyjne, 
9) inne formy aktywności, odpowiadające zainteresowaniom uczniów. 

4. Wszystkie organizowane przez nauczycieli działania muszą być zgłaszane Dyrektorowi w celu 
zatwierdzenia i muszą odbywać się na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami 

§ 26 
 

1. Dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych CKZiU organizuje praktyczną naukę zawodu. 
2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych 

oraz zajęć modułowych. 
3. Zajęcia praktyczne, zajęcia modułowe, organizuje się w celu opanowania przez uczniów/słuchaczy 

umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 
4. Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy 

i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 
5. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w kraju i zagranicą, w czasie całego roku 

szkolnego, w tym również w okresie ferii. 
6. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii odpowiedniemu skróceniu ulega 

czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki. 
7. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach praktycznych, modułowych                     

i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla 
danego zawodu. 

8. Prowadzenie praktycznej nauki zawodu może być powierzone innym podmiotom, które 
gwarantują realizację obowiązującego programu nauczania. Powierzenie następuje w drodze 
porozumienia lub umowy. 

9. Praktyki zawodowe mogą być także organizowane w ramach pozyskanych przez CKZiU środków 
pozabudżetowych, w tym unijnych.  

 
§ 27 

 
1. Szkoła umożliwia naukę języka mniejszości narodowej i organizację nauczania języka mniejszości 

etnicznych. 
2. Nauczanie języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznych odbywa się w formie 

dodatkowych zajęć językowych oraz organizację zajęć z historii i kultury mniejszości narodowej, 
organizację działalności artystycznej kultywującej tradycje mniejszości narodowej. 

3. Warunki organizacyjne organizacji zajęć z języka mnieszości: 
1) wypełnienie przez rodziców ucznia deklaracji maks. do 15 kwietnia – dotyczy uczniów klas 
pierwszych (realizują zajęcia od klasy 2 – nie uzupełniają wymiaru godzin z klasy pierwszej), 



Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" TEKST JEDNOLITY uchwalony dnia 31 sierpnia 2021 

 

 Strona 20 
 

2) wypełnienie przez rodziców ucznia wniosku maks. do 31 sierpnia – dotyczy uczniów 
nowoprzyjętych (realizują zajęcia od klasy pierwszej), 
3) zadeklarowany wybór języka mniejszości jest obowiązujący do końca cyklu kształcenia, 
4) wycofanie deklaracji nauki języka mniejszości może nastąpić w każdej chwili, 
5) język mniejszości po wypełnieniu deklaracji staje się przedmiotem obowiązkowym dla ucznia 
(jest wpisywany na świadectwie jako język mniejszości narodowej), 
6) rodzic deklarujący udział ucznia w zajęciach z języka mniejszości narodowej nie musi należeć 
do mniejszości, nie musi być członkiem mniejszości (może przystąpić do mniejszości np. jako 
członek wspierający, ale to jest dobrowolne), 
7) nauczyciel realizujący naukę języka mniejszości musi przygotować program nauczania dla 
całego etapu edukacyjnego oraz inne dokumenty tak jak do każdego obowiązkowego 
przedmiotu nauczania, 
8) udział w zajęciach języka mniejszości nie ma wpływu na realizację tzw. pierwszego i drugiego 
języka obcego realizowanego w szkole (np. uczeń uczy się języka niemieckiego jako II języka 
obcego oraz uczy się języka mniejszości narodowej – niemieckiego co oznacza, że w klasie I i II 
ma na świadectwie dwie oceny: z języka niemieckiego oraz z języka mniejszości narodowej). 

 
 
 
 

§ 28 
 

1. W CKZiU pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w CKZiU polega na rozpoznawaniu                       
i zaspakajaniu jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, jego możliwości psychofizycznych,                      
a także rozpoznawaniu czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie                    
w szkole. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego 
ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego życia w życiu szkoły  i środowiska. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w CKZIU organizuje Dyrektor szkoły. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU udzielają nauczyciele, w tym wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w CKZiU zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,                   

w szczególności pedagodzy i doradcy zawodowi. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Centrum jest udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

3) placówkami doskonalenia zawodowego, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny. 
6. W CKZiU pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy oraz przez 

zintegrowane działania nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. 
7. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innym instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny  i młodzieży. Współpraca ta obejmuje w szczególności:  
1) diagnozowanie uczniów, 
2) wydawanie opinii i orzeczeń,  
3) wspieranie uczniów dodatkowymi zajęciami,  
4) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i monitorowanie sytuacji rodziny,  
5) planowanie i realizowanie wspólnych działań niwelujących problemy rodziny i młodzieży,  
6) udział w spotkaniach zespołów dotyczących okresowej oceny sytuacji ucznia,  
7) wymianę doświadczeń i merytoryczne wsparcie nauczycieli, rodziców,  
8) współpraca z asystentami rodziny, kuratorami,  



Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" TEKST JEDNOLITY uchwalony dnia 31 sierpnia 2021   
 

 Strona 21 
 

9) współpracę z fundacjami, ośrodkami, instytucjami kierującymi pomoc do rodzin: 
psychoterapie, porady i konsultacje wychowawcze dla rodziców,  

  
 
 
 

§  29 
 

1. W CKZiU funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, którego misją jest 
przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi 
edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę                    
i warunki. Szczegółowe zasady funkcjonowania Systemu określa Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

2. Za realizację WSDZ odpowiadają: Dyrektor CKZiU oraz doradcy zawodowi. 
3. Realizacja WSDZ odbywa się poprzez: 

1) pracę doradców zawodowych, 
2) funkcjonowanie szkolnego ośrodka doradztwa zawodowego, 
3) pracę nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych. 

4. Celem działania doradców zawodowych w CKZiU jest : 
1) przygotowanie uczniów i słuchaczy do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia 

oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

2) przygotowanie ucznia i słuchacza do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak 

bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, 

3) przygotowanie ucznia i słuchacza do roli pracownika, 

4) przygotowanie rodziców uczniów do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez 
nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

5) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem 

zawodu. 
5. Zadania doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                    

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w realizacji 
zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 30 

 
1. Biblioteka CKZiU jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych oraz wspierającą doskonalenie zawodowe nauczycieli 
2. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie  

i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz 
stanowi centrum informacji multimedialnej. 

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,                   
a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez 
Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 



Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" TEKST JEDNOLITY uchwalony dnia 31 sierpnia 2021 

 

 Strona 22 
 

4. Biblioteka jest czynna w dni, w których prowadzi się zajęcia dydaktyczne. 
5. Biblioteka CKZiU organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje 

z innymi bibliotekami oraz instytucjami. 
6. Biblioteka  wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą, 
2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania                   
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

7. Inne zadania biblioteki: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, 
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych, 
4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 
5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji, 
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  w szkole. 

8. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 
1) udostępniania zbiorów w bibliotece, 
2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 
3) udzielania informacji o zbiorach, 
4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, 
5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, 
6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

9. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 
1) gromadzenia zbiorów, 
2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów, 
3) organizacji udostępniania zbiorów, 
4) organizacji warsztatu informacyjnego. 

10. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 
1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, 
informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, 
2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego 
propagowania różnych imprez czytelniczych, 
3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 

 
§ 31 

 
1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według regulaminu ustalonego 

przez Radę Powiatu: 
1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 
ocen, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, 
2) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, 
3) stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi, który spełnia 
wymagania regulaminu. 

2. Wnioski o przyznanie stypenium mogą składać: 
1) wychowawcy klas, 
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2) nauczyciele. 
3. Wnioski rozpatruje komisja stypendialna, którą powołuje Dyrektor szkoły. 
4. Zaopiniowane wnioski komisja stypendialna przedstawia Dyrektorowi szkoły. 
5. Dyrektor szkoły przestawia wnioski stypendialne Radzie Pedagogicznej. 
6. Opinię o przyznaniu stypendium wydaje Rada Pedagogiczna. 
7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor szkoły. 
 

§ 32  
 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego 
zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody 
Dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§33 
 

1. W CKZiU zatrudnia się nauczycieli, innych specjalistów niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania placówki oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określa Prawo 

oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny. 

3. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa - Prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela. 

4. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania CKZiU, 

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

bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 
5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor szkoły. 
6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby                      

i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece 
uczniów. 

7. Do zadań nauczyciela należy: 
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa                    
i higieny pracy, 
2) przestrzeganie zapisów statutu, 
3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 
4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 
5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, 
6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 
8) troska o poprawność językową uczniów, 
9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 
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10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 
11) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 
12) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, 
13) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 
14) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
15) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem, 
16) wybór programów nauczania, 
17) udział w organizacji I realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 34 

 
1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo- zadaniowe. 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb, 

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 
4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych, 
2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 
3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia 
pomocy uczniowi. 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 
zespołu. 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 
1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników, 
2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania, 
3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych, 
4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych, 
5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. 
6) opracowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb I predyspozycji uczniów. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw 
szkolnych. 

 
§35 

 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego 

oddziału, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien: 
1) diagnozować warunki życia i warunki swoich wychowanków, 
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań 
wychowawczych, 
3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 
4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, dbać o systematyczne uczęszczanie swoich 
uczniów na zajęcia, 
6) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się, 
7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji  
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 
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8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce  
i zachowaniu uczniów, 
9) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. 

3. Wychowawca prowadzi przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- 
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. 

 
§36 

 
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne                      
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich                         
do rozpoznanych potrzeb, 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 37 
 

1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 
 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo wżyciu 

przedszkola, szkoły i placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne 

i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
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3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki 

b) , udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

2. Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z: 

a) Dyrekcją szkoły 
b) Rodzicami 
c) Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 
d) Nauczycielami i pracownikami innych szkół 
e) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
f) Poradniami specjalistycznymi 
g) Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

3. Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje: 

a) Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu. 
( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów) 

b) Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin. 
(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna) 

c) Psychoedukacja i psychoprofilaktyka. 
( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji) 

d) Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

 

§ 38 
 

1. W CKZiU mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów oraz kierowników. 
2. Powierzenia stanowisk, o których mowa w ust. 1 i odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 
3. Zadaniem wicedyrektorów i kierowników jest wspomaganie Dyrektora przy wykonywaniu jego 

zadań. 
4. W razie nieobecności Dyrektora wicedyrektorzy lub kierownicy mogą podpisywać dokumenty 

związane z działaniami Dyrektora z jego wyraźnego upoważnienia. 
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5. W  CKZIU tworzy się stanowiska kierownicze: 
1) wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych, który odpowiada za proces opieki                                  
i wychowania, proces rekrutacji, wykonuje zadania i obowiązki wg przydziału, 
2) wicedyrektora ds. dydaktycznych, który odpowiada za proces dydaktyki związany                                    
z nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, przebieg promocji kierunków kształcenia, 
przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego oraz wykonuje zadania i obowiązki wg 
przydziału, 
3) stanowisko kierownika kształcenia, który odpowiada za proces kształcenia zawodowego, 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz wykonuje obowiązki wg przydziału, 
4) stanowisko kierownika kształcenia praktycznego, który odpowiada za kształcenie praktyczne 
uczniów, przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
oraz wykonuje obowiązki wg przydziału. 

6. Dyrektor CKZiU, za zgodą organu prowadzącego Centrum, może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 
 
 
ROZDZIAŁ VI 
UCZNIOWIE I SŁUCHACZE CKZIU 
 

§ 39 
 

1. Uczniowie I słuchacze mają prawo do:  
1) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposobów 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
2) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                              
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  
3) warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
4) wglądu, na zasadach określonych w statucie, do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 
kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;  
5) dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb  psychofizycznych           
i edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;  
6) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i z nauki drugiego języka obcego na 
zasadach określonych w ustawie;  
7) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy oddziału, nauczycieli, dyrektora, 
uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia;  
8) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;  
9) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją 
oraz ochronę i poszanowania godności;  
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  
11) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naruszają tym uzasadnionego dobra innych osób;  
12) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i uzyskiwania wsparcia szkoły w tym 
zakresie;  
13) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu 
wszystkich możliwości szkoły;  
14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów       
w nauce;  
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15) pomocy w przypadku trudności w nauce;  
16) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki szkolnej, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych szkoły;  
18) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych 
przez szkołę;  
19) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;  
20) organizowania życia szkoły przez działalność samorządową;  
21) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.  

2. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc 
zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.  

3. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:  
1) zapoznaje się z opinią stron;  
2) podejmuje mediacje ze stronami sporu w celu wypracowania wspólnego rozwiązania, jeśli 
istnieje taka potrzeba przy współpracy z pedagogiem;  
3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę 
dyrektorowi; który rozwiązuje spór.  

4. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 
szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora, którzy:  

1) zapoznają się z opinią stron;  
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania;  
3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 
dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.  

5. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego 
praw.  

6. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba, że 
uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.  

7. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku postępowania 
mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.  

8. Uczeń i słuchacz szkół wchodzących w skład CKZiU ma obowiązek: 
1) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia dydaktyczne, a każdorazową nieobecność 
usprawiedliwiać u wychowawcy lub opiekuna klasy, 
2) podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest: pisemne usprawiedliwienie przez rodziców 
(lub opiekunów prawnych) lub usprawiedliwienie podpisane przez ucznia/słuchacza, który 
ukończył 18 lat; pisemne usprawiedliwienie nieobecności powinno zostać okazane 
wychowawcy/opiekunowi w pierwszym dniu obecności ucznia/słuchacza na zajęciach, 
3) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne oraz pracę nad 
poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, 
4)  systematycznie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, 
5) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia; spóźnienie powyżej 15 minut traktuje się jako 
nieobecność, 
6) uczestniczyć w wybranych przez siebie nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych i wyrównawczych, 
7) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje szkoły, 
współtworzyć jej autorytet, 
8) okazywać szacunek rodzicom, opiekunom i osobom starszym oraz nauczycielom  
i pracownikom szkoły, 
9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej dotyczącym 
organizacji życia szkoły, 

10) przestrzegać przyjętych norm kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 
11) być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, 
12)  współdziałać w kształtowaniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole, 
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13)  otaczać opieką młodszych i słabszych, 
14) aktywnie przeciwdziałać wszelkim przejawom wandalizmu, dewastacji, brutalności, 

wulgarności, nietolerancji religijnej i światopoglądowej, 
15) przestrzegać zasady poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych 
w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu powierzającego, 

16) podporządkować się ustaleniom samorządu uczniowskiego lub samorządu słuchaczy, 
17)  brać czynny udział w pracach samorządu i przyczyniania się do realizacji jego zadań, 
18) szanować wytwory pracy, mienie własne i cudze, szczególną opieką otaczać mienie społeczne 

jako dobro wszystkich ludzi, 
19) prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałać 

 w utrzymaniu porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły 
 i środowiska, 

20)  naprawić lub pokryć koszty naprawy wyrządzonej przez siebie szkody, powstałej  
w wyniku działania umyślnego lub niezgodnego z przepisami bhp, 

21) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu, przestrzegać 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych i zasad ruchu drogowego.  

 
§ 40 

 
1. Uczeń i słuchacz są zobowiązani:  

1) nie palić tytoniu na terenie szkoły i jej otoczenia, nie spożywać alkoholu, nie używać 
narkotyków i innych środków odurzających, 
2) niezwłocznie powiadomić nauczyciela dyżurnego lub Dyrektora o zauważonych w szkole lub 
jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, 
3) w razie nieoczekiwanej nieobecności nauczyciela uzgodnić z dyrektorem dalszą organizację 
zajęć, 
4) uzgadniać z dyrektorem lub wychowawcą fakt umieszczenia jakichkolwiek plakatów, 
materiałów informacyjnych i napisów na ścianach, oknach, drzwiach i w gablotach szkolnych, 
5) przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie szkoły. 

2.  Do korzystania z dziennika elektronicznego:  analizowania ocen i frekwencji, odbierania 
wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy oraz opiekuna roku i pozostałych nauczycieli 
lub pracowników szkoły. Informacja zamieszczona w module "wiadomości" dziennika 
elektronicznego traktowana jest jako "skutecznie doręczona". 

 
§ 41 

 
1. Rodzaje nagród uczniowskich:  

1) pochwała nauczyciela wobec klasy, 
2) pochwała Dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów/słuchaczy szkoły, 
3) nagroda rzeczowa, 
4) dyplom uznania, 
5) w szkołach dla młodzieży - list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.  

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek:  
1) wychowawcy/opiekuna klasy 
2) Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Słuchaczy, 
3) nauczycieli, 
4) opiekunów zajęć pozalekcyjnych i organizacji uczniowskich, 
5) Rady Rodziców. 

3. Nagrody przyznawane mogą być za:  
1) wzorową ( 100% ) frekwencję, 
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2) bardzo dobre wyniki w nauce, 
3) wzorowe wypełnianie powierzonych funkcji w organizacjach uczniowskich, 
4) osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie, turnieju, konkursie, zawodach, 
5) pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska lub osób fizycznych, 
6) inną działalność na rzecz szkoły i środowiska. 

4. Uczniowie wyróżniający się w działalności pozalekcyjnej i osiągający dobre wyniki w nauce mają 
pierwszeństwo w wyjazdach na obozy, wycieczki, itp. organizowane lub współorganizowane przez 
szkołę.  

5. Uczniowie, którzy uzyskają w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują promocję 
z wyróżnieniem. 

 
§ 42 

 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń lub słuchacz może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy lub opiekuna klasy, 
2) naganą wychowawcy lub opiekuna klasy, 
3) pozbawieniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych  
i wycieczkach, 
4) przeniesieniem w obrębie szkoły do innej klasy, 
5) naganą Dyrektora szkoły, 
6) skreśleniem z listy uczniów/słuchaczy szkoły.  

 
 

§ 43 
 

1. Uczeń lub słuchacz może zostać skreślony z listy za wyjątkowo rażące zachowanie,                                  
a w szczególności: 

1) rozprowadzanie, posiadanie lub spożywanie narkotyków i środków psychoaktywnych  
w szkole i poza nią, 
2) spożywanie alkoholu na terenie szkoły, podczas uroczystości organizowanych przez szkołę lub 
przebywanie w szkole lub na uroczystościach szkolnych w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu, 
3) kradzież lub przywłaszczenie cudzego mienia w szkole i poza nią, 
4) wybryki chuligańskie, a zwłaszcza zagrażające życiu i zdrowiu innych osób, mające miejsce 
zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, 
5) jeżeli uczeń lub słuchacz został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, 
6) nagminne opuszczanie zajęć dydaktycznych - powyżej 50% nieobecności, 
7) istotne zakłócanie toku zajęć oraz pracy szkoły (np. fałszywe alarmy), 
8) zniszczenie dokumentacji szkolnej, 
9) rażące nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły, dotyczące zasad bezpieczeństwa, 
10) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innych osób, 
11) udział w dewastowaniu mienia szkolnego lub mienia innych osób, 
12) jeżeli wyniki nauczania osiągane przez ucznia/słuchacza nie rokują ukończenia szkoły, 
13) działania demoralizujące, których celem jest nakłanianie innych osób do naruszania zasad 

współżycia społecznego, popełnienia czynu karalnego, 
14) groźby wysuwane wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób, 
15) publikowanie treści obraźliwych, znieważających inne osoby. 

 
§ 44 

 
1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających skreślenie ucznia lub słuchacza:  
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1) Dyrektor może powołać zespół, który rozpatrzy wniosek o skreślenie z listy; wnioski z pracy 
zespołu przekazywane są Dyrektorowi, 
2) Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, z którego sporządza się dokładny 
protokół, zawierający informacje mające wpływ na podjęcie uchwały (w tym opinia samorządu 
uczniowskiego lub samorządu słuchaczy), 
3) uczeń lub słuchacz mają prawo wskazać swojego rzecznika obrony z Samorządu 
Uczniowskiego lub Samorządu Słuchaczy, 
4) wychowawca lub opiekun klasy mają obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia 
w postępowaniu ucznia/słuchacza, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (nie 
uwzględnia się wyników w nauce, a tylko zachowanie), 
5) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości 
wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy był wcześniej karany karami 
regulaminowymi, czy przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, 
6) na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy, 
zgodnie z trybem podejmowania uchwał określonym w regulaminie Rady Pedagogicznej, 
7)  na podstawie uchwały rady pedagogicznej Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie skreślenia 
z listy uczniów/słuchaczy. 

 
§ 45 

 
1. Uczniowi i słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem Dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania decyzji. 

2. Jeżeli uczeń, jego rodzice (lub opiekunowie prawni) lub słuchacz wniosą odwołanie, Dyrektor ma 
7 dni na ustosunkowanie się do odwołania, ponowne przeanalizowanie sprawy i zbadanie 
ewentualnych nowych faktów. 

3. Jeżeli Dyrektor uwzględni odwołanie, wydaje w tej sprawie decyzję na piśmie, która kończy 
postępowanie, a jeśli podtrzymuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy, to przesyła całą 
dokumentację do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę - decyzja wydana przez ten 
organ jest ostateczna. 

4. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń lub słuchacz mają prawo uczęszczać na 
zajęcia, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

5. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadaje się w przypadkach: 
1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 
2) ze względu na interes społeczny, 
3) ze względu na wyjątkowy interes strony. 

 
§ 46 

 
1. Każdy nauczyciel na własną odpowiedzialność może zwolnić ucznia tylko ze swoich zajęć 

dydaktycznych. 
2. Zwolnienia z części dnia może udzielić wychowawca klasy na pisemną prośbę ucznia.  

Do dziennika wpisuje się wówczas nieobecność usprawiedliwioną. 
3. Zwolnienia z całego dnia udziela Dyrektor na pisemną prośbę rodziców (lub opiekunów 

prawnych), która powinna być najpierw zaopiniowana przez wychowawcę. W wyjątkowych 
sytuacjach zwolnienia z całego dnia może udzielić wychowawca klasy. Do dziennika wpisuje się 
wówczas nieobecność usprawiedliwioną. 

4. Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę, w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, 
uroczystościach, wolontariacie, pokazach, targach, projektach, zwolnienia udziela Dyrektor na 
podstawie wniosku nauczyciela. Do dziennika elektronicznego należy wpisać przyczynę 
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zwolnienia, (ucznia traktuje się jako obecnego na zajęciach). Wpisu w dzienniku elektronicznym 
dokonuje wnioskodawca. 

 
 
 
 

§ 47 
 

1. Spory zaistniałe między uczniami należy rozstrzygać w sądzie koleżeńskim, który działa zgodnie 
z regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

2. W przypadku zaistnienia różnic w interpretacji postanowień Statutu pomiędzy nauczycielem 
i uczniem spór rozstrzyga Dyrektor.  

 
 

ROZDZIAŁ VII 
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
  

§ 48 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia, 

2. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 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 oraz kształcenia          
w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania                             
- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania 
oraz przeprowadzania egzaminów. 

4. W CKZiU obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi załącznik do statutu 
przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub na prośbę rodzica w formie pisemnej 
przez dziennik elektroniczny. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne bieżące prace ucznia są udostępniane 
uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, a jego rodzicom podczas zebrań, konsultacji lub w innym 
terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.  

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w przypadku zastrzeżeń od 
rocznej oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 
uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora w ustalonym terminie. 

8. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  
i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych 
w niniejszym Statucie szkoły. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną                    
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
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§ 49 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych   i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 
innymi przepisami. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu 
na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie 
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach 
określonych innymi przepisami, na pisemny wniosek i po okazaniu dokumentów do tego 
upoważniających. 

 
 
ROZDZIAŁ 
FINANSE CKZIU 
 

§ 50 
 

1. CKZiU jest samorządową jednostką budżetową, środki finansowe na prowadzenie statutowej 
działalności pochodzą z budżetu Powiatu Nowosolskiego. 

2. CKZiU może pozyskiwać fundusze z innych źródeł, w tym środków unijnych. 
3. Plan finansowy CKZiU opracowuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący. 
4. Środkami budżetowymi dysponuje Dyrektor, zgodnie z planem finansowym i on ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 
5. Środki finansowe wydawane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII 
PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 51 
 

1. Treść pieczątek używanych przez szkoły i placówki, wchodzących w skład Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” ul. Kościuszki 28,  67-100 Nowa 
Sól  NiP 9252099764 Regon 081064764 
2) Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego ul. Kościuszki 28 ,67-100 Nowa Sól 
3) Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól 
4) Publiczna Szkoła Policealna Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
„Elektryk” ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól 
5) Branżowa Szkoła I Stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”                   
ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól 
6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól, 
7) Centrum Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
„Elektryk” ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól 

2. CKZiU używa pieczęci zgodnie z przepisami prawa. Wykaz pieczęci znajduje się w załączniku nr 1 
3. Tablice  CKZiU: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, 
2) Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego, 
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3) Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego, 
4) Branżowa Szkoła I Stopnia, 
5) Centrum Kształcenia Zawodowego, 
6) Publiczna Szkoła Policealna nr 1, 
7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

§ 52 
 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala 
Statut. 

2. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

3. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły,  
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po  zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu jednolitego 
Statutu. 

6. Statut szkoły udostępnia się do wglądu na stronie internetowej szkoły. 
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Załącznik nr1 
Wykaz Pieczęci stosowanych przez CKZiU "Elektryk" 

Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli 
 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej 
Soli 
 

 

CKZiU „Elektryk” Branżowa Szkoła I Stopnia  w Nowej Soli 
 

 

Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Nowej Soli 
Centrum Kształcenia Zawod. I Ustawicznego „Elektryk”  
 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w 
Nowej Soli 
 

 

 
Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Nowej Soli 
 

 

 
 
 
Załącznk nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania - stanowi osobny dokument przyjęty odrębna 
uchwałą. 
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Załącznik nr 3 
 
 

Wykaz zawodów i kwalifikacji  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli 

 
Załącznik  do Statutu Szkoły 

 
 

1. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie gimnazjum w roku szkolnym 
2020/2021 

 

Lp. 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

(symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach) 

1 
technik elektryk – nr zawodu 

311303 

ELE. 02.  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń elektrycznych 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

2 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej – nr 

zawodu 311930 

ELE.10.  Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej  

ELE.11.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  

3 
technik informatyk – nr zawodu 

351203 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych  

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

4 
technik ekonomista –  nr 

zawodu 331403 

EKA.04.  Prowadzenie dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

EKA.05.  Prowadzenie  spraw kadrowo-płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  

5 
technik mechatronik – nr 

zawodu 311410 

ELM.03.  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń 

i systemów mechatronicznych 

ELM.06 .Eksploatacja i programowanie urządzeń  
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i systemów mechatronicznych 

6 
technik reklamy –  nr zawodu 

333907 

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 

 PGF.08. Zarządzenie kampanią reklamową  

7 
technik energetyk – nr zawodu 

311307 

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja 

instalacji i jednostek przesyłowych w systemach 

energetycznych  

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja 

instalacji i jednostek wytwórczych w systemach 

energetycznych  

8 
technik mechanik – nr zawodu 

311504 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń 

9 

 

technik budownictwa – nr 

zawodu 311204 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

 

 

2. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie szkoły podstawowej  w roku 
szkolnym 2020/2021 
 

Lp 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

(symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach) 

1 
technik elektryk – nr zawodu 

311303 

ELE. 02.  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń elektrycznych 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

2 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej – nr 

zawodu 311930 

ELE.10.  Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej  

ELE.11.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  

3 
technik informatyk – nr 

zawodu 351203 
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
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komputerowych  

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych 

4 
technik programista – nr 

zawodu 351406 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie 

aplikacji 

5 
technik ekonomista –  nr 

zawodu 331403 

EKA.04.  Prowadzenie dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

EKA.05.  Prowadzenie  spraw kadrowo-płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  

6 
technik rachunkowości – nr 

zawodu 431103 

EKA.05.  Prowadzenie  spraw kadrowo-płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

7 
technik mechatronik – nr 

zawodu 311410 

ELM.03.  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń 

 i systemów mechatronicznych 

ELM.06 .Eksploatacja i programowanie urządzeń  

i systemów mechatronicznych 

8 
technik reklamy –  nr zawodu 

333907 

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 

 PGF.08. Zarządzenie kampanią reklamową  

9 
technik energetyk – nr 

zawodu 311307 

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji  

i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych  

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji  

i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych  

10 
technik mechanik – nr 

zawodu 311504 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń 

11 
technik budownictwa – nr 

zawodu 311204 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

3. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie gimnazjum  w roku szkolnym 
20202021 dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2018/2019; 2018/2017 
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Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

(symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach) 

1 
technik elektryk – nr zawodu 

311303 

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i urządzeń elektrycznych 

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

2 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej – nr 

zawodu 311930 

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  

3 
technik informatyk – nr 

zawodu 351203 

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie 

stronami internetowymi i bazami danych 

4 
technik ekonomista –  nr 

zawodu 331403 

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36. Prowadzenie rachunkowości 

5 
technik mechatronik – nr 

zawodu 311410 

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  

i systemów mechatronicznych 

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

6 
technik organizacji reklamy –  

nr zawodu 333906 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

AU.30.  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

7 
technik energetyk – nr zawodu 

311307 

EE. 24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania  

i przesyłania energii cieplnej 

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania  

i przesyłania energii elektrycznej 

8 

technik  chłodnictwa  

i klimatyzacji – nr zawodu 

311929 

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń  

i instalacji chłodniczych 

 EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń  

i instalacji klimatyzacyjnych 

9 technik mechanik – nr zawodu MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 
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311504 MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń 

10 
technik budownictwa – nr 

zawodu 311204 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- 

budowlanych 

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

11 

technik robót 

wykończeniowych  

w budownictwie – nr zawodu 

311219 

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych 

 BD.21. Organizacja,  kontrola i sporządzanie kosztorysów 

robót budowlanych 

12 

technik fotografii  

i multimediów nr zawodu 

343105 

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
 

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych 

 
 
 

4. Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego na podbudowie gimnazjum  w roku szkolnym 
2020/2021 dla uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 

 
 

 
Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

(symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą 

programową kształcenia w zawodach) 

1 
technik elektryk – nr zawodu 

311303 

E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

2 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej – nr 

zawodu 311930 

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

B.22.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  

3 
technik informatyk – nr 

zawodu 351203 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych  

i administrowanie sieciami 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
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administrowanie bazami 

4 
technik ekonomista –  nr 

zawodu 331403 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

A.36 .Prowadzenie rachunkowości 

5 
technik mechatronik – nr 

zawodu 311410 

E.03 .Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

6 
technik organizacji reklamy –  

nr zawodu 333906 

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

A.27.  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

 


