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Załącznik Nr 1 
 do  Uchwały Nr 4/9/2019  

Rady Pedagogicznej ZPO w Olkuszu  
z dnia 13.09.2019..r.                                                                                                                 

                                                                                                                 
 

 
Statut Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 W Olkuszu  

 
 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
Nazwa i adres placówki:  
1. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w  Olkuszu przy ulicy Legionów Polskich 3. 
2. Ustalona nazwa jest używana przez Centrum  w pełnym brzmieniu;  
       na pieczęciach i stemplach mogą być używane skróty: 
CKZ Nr 2 w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 . 
3.   Organem prowadzącym jest Powiat Olkuski. 
4. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w  Olkuszu, zwany dalej „Centrum”, prowadzi 
dokształcanie młodocianych pracowników, zwanych dalej „młodocianymi” szkoły 
branżowej I stopnia zwaną dalej „szkołą”, oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia 
zawodowego osób dorosłych. 

§ 2 Cele i zadania Centrum  
 

I. Do zadań Centrum należy: 
1. Dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 

zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkole w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

2. Dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki 
zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkole w zakresie 
teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika 
wykwalifikowanego lub czeladnika. 

3. Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

4. Dokształcenie młodocianych w Centrum odbywa się w formie turnusów i realizowane 
jest w zawodach i specjalnościach zgodnie z odpowiednim i obowiązującym  
w szkolnictwie zawodowym wykazem zawodów i specjalności. 

5. Dokształcenie młodocianych w Centrum może odbywać się, w porozumieniu  
z organem prowadzącym, w formie konsultacji indywidualnych, liczba godzin 
konsultacji wynosi co najmniej 20% ogólnej liczby godzin przewidzianych na 
dokształcanie realizowane w formie turnusu 

6. Turnusy organizuje się dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego 
zawodu albo w zakresie zawodów pokrewnych 

7. W szczególnych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych 
dokształcających się w zakresie różnych zawodów 

8. Dokształcanie 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. 

9. Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20. 
10. Za zgodą organu prowadzącego centrum, liczba młodocianych uczestniczących 

w turnusie może być mniejsza niż 20. 
11. Centrum  prowadzi działalność jako placówka stała przez cały rok szkolny. 
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12. Organ prowadzący centrum zatwierdza plan, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego 
rynku pracy, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

13. Działalność centrum jest prowadzona z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

14. Doskonalenie osób dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych oraz kursów 
umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. 
 
II. Zasady współpracy Centrum  ze szkołami, pracodawcami. 

1. Centrum współdziała i koordynuje szkolenie ze szkołami kierującymi uczniów do 
szkolenia. 

2. Centrum  współdziała i koordynuje szkolenie z pracodawcami kierującymi uczniów do 
szkolenia. 

3. Centrum  współdziała z innymi Centrami Kształcenia Zawodowego w celu 
organizowania nauki przedmiotów zawodowych  w zawodach unikalnych dla uczniów 
z kilku województw lub całego kraju. 

4. Centrum informuje kierujących młodocianego do Centrum o jego wynikach 
dydaktycznych i wychowawczych, frekwencji oraz jego zachowaniu podczas zajęć 
kursowych i pobycie w Bursie Szkolnej. 

5. Szkoły, pracodawcy systematycznie przekazują informacje o uczniach delegowanych 
na szkolenia do Centrum oraz o wszelkich zmianach ilościowych kształconej 
młodzieży. 

6. Szkoły, pracodawcy informują Centrum  o wynikach spotkań pracodawców w Izbach 
Rzemieślniczych związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych, egzaminach 
zewnętrznych. 

7. Pracodawcy przekazują do Centrum wszelkie materiały edukacyjne związane  
z kształceniem w danym zawodzie kolportowane przez Izby Rzemieślnicze, 
Konferencje Pracodawców i narady branżowe. 

 
 

§ 3. Organy Centrum  
 
Organami Centrum  są: 
1. Dyrektor Centrum , 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Samorząd Uczniowski. 
 
 

§ 4. Kompetencje dyrektora Centrum  
 

1. Kompetencje Dyrektora Centrum: 
a) Ustala corocznie organizację pracy Centrum  na terenie powiatu i przedstawia je 

do zatwierdzenia do organu prowadzącego, 
b) Prowadzi współpracę z dyrektorami innych Centrów w celu organizowania 

szkolenia dla młodocianych w zawodach unikalnych, 
c) Prowadzi wszystkie sprawy organizacyjne i kontrolne mające na celu prawidłową 

pracę Centrum, 
d) Współdziała z Radę Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 
e) Kieruje bieżącą działalnością oświatową i wychowawczą oraz reprezentuje 

Centrum  na zewnątrz, 
f) Sprawuje nadzór pedagogiczny w tym hospitowanie zajęć, 
g) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 
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h) Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, 

i) Dyrektor może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołać zespół kierowniczy 
który jest organem doradczym, 

j) Kształtuje twórczą atmosferę pracy w Centrum, właściwe warunki pracy i stosunki 
pracownicze, 

k) Przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych planów 
pracy, kierowanie ich realizacją oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych 
sprawozdań z ich realizacji, 

l) Przyjmuje do Centrum  młodocianych dokształcających się  
m) Skreśla młodocianych dokształcających się w Centrum z listy dokształcających się, 

po upoważnieniu Rady Pedagogicznej, 
n) Zapewnia odpowiedni stanu bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy, 
o) Egzekwuje przestrzegania przez dokształcających się i pracowników ustalonego 

porządku, dyscypliny oraz dbałości o czystość i estetykę Centrum , 
p) Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,  
q) Organizuje wyposażenia Centrum  w sprzęt, 
r) Powierza funkcje wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołuje  

z nich po zasięgnięciu  opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 
s) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Centrum zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tych stanowisk, 
t) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom 

Centrum  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
u) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie  

odznaczeń,  nagród  i  innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników Centrum , 

v) Załatwia sprawy osobowych nauczycieli i innych pracowników Centrum , 
w) Planuje z Radą Pedagogiczną wykorzystanie środków finansowych Centrum , 
x) Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu oraz prace konserwacyjno – 

remontowe. 
 
2. Dyrektor Centrum  jest zobowiązany również do organizowania dla pracowników 

różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania ich na 
bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do 
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące 
zajęcia oraz przez pozostałych pracowników. 

3. Dyrektor analizuje i ocenia efekty realizacji planów pracy i zadań statutowych Centrum  
4. Dyrektor udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań pedagogicznych, 

opiekuńczych i wychowawczych, inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, 
metodycznych i organizacyjnych.  

 
 
 
 

§ 5. Kompetencje Rady Pedagogicznej 
 

1. Rada Pedagogiczna pracuje według obowiązującego regulaminu rady pedagogicznej  
i tworzona jest każdorazowo przez nauczycieli uczących na danych kursach.  
2. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

a) Zatwierdzanie planów pracy Centrum , 
b) Doskonalenie osób dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych oraz kursów 
umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, 

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
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d) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy młodocianych dokształcających 
się w Centrum , 

e) Opiniowanie organizacji pracy  Centrum, 
f) Opiniowanie planu finansowego Centrum, 
g) Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród i wyróżnień, 
h) Opiniowanie propozycji dyrektora Centrum  w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć, 

i) Uchwalanie statutu Centrum  lub wprowadzanie w nim zmian, 
j) Podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2\3 

jej członków, 
k) Ustalenie regulaminu swojej działalności, 
l) Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora Centrum do skreślania z listy 

młodocianych dokształcających się w Centrum . 
 
 
 

§ 6. Samorząd Uczniowski 
 

1. Samorząd uczniowski tworzą  młodociani dokształcający się na każdym turnusie, jest 
on jedynym reprezentantem ogółu młodocianych dokształcających się. 

2. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
a) organizowanie życia w czasie trwania turnusu dokształcającego, 
b) redagowanie i wykonywanie własnych gazetek w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, 
c) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodne z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  
z dyrektorem i Radą Pedagogiczną, 

d) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, 
e) gromadzenie własnych funduszy i gospodarowanie nimi w porozumieniu  

z opiekunem, 
f) przedstawienie Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach Centrum w szczególności dotyczących  realizacji 
podstawowych praw ucznia, 

g) uczestnictwo przedstawicieli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, 
h) troska o interesy ogółu społeczności dokształcającej się w Centrum , 
i) dbanie o sprzęt i urządzenia Centrum, 
j) udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw młodocianych 

dokształcających się w Centrum . 
3. Sąd Koleżeński jest organem niezależnym Samorządu uczniowskiego. Liczy on 

minimum 3 członków wybranych spośród członków samorządu uczniowskiego. 
Wybrani przedstawiciele do Sądu Koleżeńskiego muszą odznaczać się nienagannym  
zachowaniem oraz nieposzlakowaną opinią na terenie Centrum  i poza nim.  

4. Podczas rozpatrywania sprawy przez Sąd Koleżeński musi być obecny opiekun Sądu 
Koleżeńskiego. 

 
 
 
 

 
§ 7. Organizacja Centrum  

 
1. Planowanie w Centrum odbywa się w formie turnusów zgodnie z ramowym planem 

nauczania dla danego typu klasy i zawodu. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 
na poszczególnych turnusach dostosowane są do przepisów określających organizację 
roku szkolnego. 
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2. a) Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji Centrum  opracowany przez dyrektora centrum , w terminie do dnia 30 
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji centrum, po zaopiniowaniu przez 
kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe, zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja 
danego roku. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1451  

 b) W arkuszu organizacji centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników centrum , w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli.  

 c) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji centrum, dyrektor centrum, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowie na czas nauki w Centrum są oddelegowani ze szkoły i z praktyki. 
4. Organizacja nauczania i wychowania przebiega w trybie przewidzianym dla 

Zasadniczych Szkół Zawodowych. 
5. Tygodniowe rozkłady zajęć są ustalane dla każdego turnusu oddzielnie przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia na danym turnusie. 
6. Zajęcia odbywają się na 45 minutowych godzinach lekcyjnych. 
7. Całoroczny rozkład turnusów ustalony jest i podany do wiadomości zainteresowanym 

szkołom przed rozpoczęciem nauki w danym roku szkolnym. 
8. Zajęcia dydaktyczne organizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu 

lub w szkołach które dysponują odpowiednią bazą dla danej specjalności. Zajęcia te 
prowadzą nauczyciele mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe do nauczania 
danego przedmiotu, zatrudnieni na czas trwania turnusu. 

9. Dla uczniów zamiejscowych organizowane jest zakwaterowanie i wyżywienie  
w Zespole Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, gdzie mają zapewnioną opiekę 
wychowawczą. Szczegółowe warunki zakwaterowania określa statut Zespołu 
Placówek Oświatowych. 

10. Uczniowie są przyjmowani do dokształcania w Centrum na podstawie skierowania, 
wydanego przez:  
a) szkoły w przypadku młodocianych dokształcających się w branżowa szkoła I 

stopnia;  
b) pracodawcę - w przypadku młodocianych nieuczęszczających do szkoły,  które 

zawiera: imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce jego urodzenia; nazwę 
szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego na dokształcanie w centrum; 
określenie zawodu oraz zakresu dokształcania. 

11. Po zakończeniu turnusu młodociani otrzymują zaświadczenie z Centrum zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

12. Dyrektor centrum, na podstawie skierowań, o których mowa w ust. 10, sporządza plan 
dokształcania młodocianych na dany rok szkolny, w terminie do dnia 30 kwietnia 
danego roku. 

13. Plan ten, zawiera: 
a) liczbę młodocianych, dla których ma być prowadzone dokształcanie; 
b) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie młodocianych; 
c) zakres dokształcania młodocianych. 

14. Organ prowadzący centrum zatwierdza plan, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego 
rynku pracy, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

15. Centrum  może pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach 
pozaszkolnych. Opłaty, te: 

a) nie mogą być pobierane od osób, które spełniają obowiązek nauki przez 
uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych, 

b) są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia, 
dyrektor może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia jej lub 
wyrazić zgodę na wniesienie jej w ratach, 

c) wnosi się na rachunek centrum wskazany przez dyrektora, 
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d) ustala dyrektor centrum, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych 
form pozaszkolnych, opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów 
kształcenia ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym. 

e) mogą być wnoszone w całości lub w części przez osobę o niskich dochodach, 
zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

f) nie podlegają zwrotowi, jeżeli słuchacz został skreślony z listy słuchaczy albo 
zrezygnował z kształcenia, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych 
potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych ważnych przyczyn 
losowych. 

16. Kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie 
programu nauczania, który zawiera: 

1) nazwę formy kształcenia, 
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, 
3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności 
zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia 
związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub 
uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od potrzeb 
i możliwości, 

5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, 
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, 
7) opis efektów kształcenia, 
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 
9) sposób i formę zaliczenia. 

 
§ 7a Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 
1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy realizuje się według programu nauczania 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 
kwalifikacji. 

2. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

3. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest 
równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 

4. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej 
minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% 
minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 

5. Liczba słuchaczy uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi co 
najmniej 20 osób. 

6. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 
7. Centrum jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną                      

o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni 
od daty rozpoczęcia tego kształcenia. 

8. Informacja, o której mowa w ust. 7 zawiera: 
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa  

zawodowego 
3) nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia 

w zawodach, w zakresie której prowadzone jest kształcenie, 
4) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 
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5) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię                    
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza,                         
a  przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość. 

9. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest 
zwalniania, na swój wniosek złożony Dyrektorowi, z zajęć dotyczących odpowiednio 
treści kształcenia lub efektów kształcenia realizowanych w dotychczasowym procesie 
kształcenia, gdy posiada: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza 

lub inny równorzędny, 
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 
6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

10. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest 
zwalniana, na swój wniosek złożony Dyrektorowi, z zajęć dotyczących efektów 
kształcenia realizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych, gdy posiada 
zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. 

11. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez 
Dyrektora. 

12. Słuchacz, który uzyskał zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które zawiera: 

1) imię i nazwisko słuchacza, 
2) datę i miejsce urodzenia, PESEL, 
3) nazwę i oznaczenie kwalifikacji, 
4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, wymiar godzin, 
5) nazwę i adres podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

 
§ 8. Nauczyciele i inni pracownicy 

 
1. W Centrum zatrudnieni są nauczyciele, a w razie potrzeby i za zgodą organu 

prowadzącego: dyrektor, księgowa, sekretarz, na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Funkcję dyrektora Centrum może sprawować dyrektor lub wicedyrektor Zespołu 

Placówek Oświatowych. 
3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są 

odpowiedzialni za jakość wyników tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych im 
uczniów, których otaczają opieką i udzielają im pomocy w razie potrzeby. 

4. Na każdym turnusie wyznaczony jest z wszystkich nauczycieli uczących nauczyciel 
wychowawca, który ma do dyspozycji jedną godzinę wychowawczą tygodniowo. 

5. Nauczyciele są zobowiązani do przygotowania i stosowania odpowiednich pomocy 
naukowych oraz dbają o poszanowanie sprzętu i innych wartości materialnych 
Centrum  lub Szkoły w której prowadzone są zajęcia. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do doskonalenia umiejętności dydaktycznych  
i podnoszenia wiedzy merytorycznej. 

 
 

§ 9. Uczniowie 
 
1. Uczniowie przyjmowani są do szkolenia na podstawie skierowań omówionych w § 5 

pkt. 10. 
2. Uczniowie biorący udział w szkoleniu otrzymują oceny z poszczególnych przedmiotów 

i ze sprawowania, zgodnie z obowiązującym regulaminem klasyfikowania i oceniania 
uczniów. 

3. Szkolenie turnusowe organizowane jest zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 
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4. Uczniowie mają możliwość korzystania z wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z § 7 
pkt. 9. 

5. Nauka w Centrum jest bezpłatna. 
6. Koszty przyjazdu do Centrum pokrywa uczeń. 
7. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa uczeń. 
8. W ramach pracy kulturalno-oświatowej w miarę możliwości organizowane są dla 

uczniów wycieczki i inne imprezy. 
9. W celu właściwego oddziaływania wychowawczego na uczniów w razie zaistniałych 

potrzeb Centrum  nawiązuje kontakty z rodzicami ucznia lub prawnymi opiekunami, 
szkołą macierzystą, z zakładem prowadzącym praktyczną naukę zawodu. 

 
 

§ 10. Prawa i obowiązki ucznia 
 
1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia na turnusie zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Centrum lub szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności. 

c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, 
e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 
f) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
g) korzystania z odpowiednich podręczników i pomocy naukowych. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Centrum,  
a zwłaszcza dotyczących: 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach kursowych, 
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników Centrum, 
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, 
d) odpowiedzialności za wyposażenie i sprzęt Centrum, 
e) dbałość o wspólne dobro, ład, porządek. 

 
 

§ 10 a Ocenianie i klasyfikowanie 
 

1. Młodociani biorący udział w dokształcaniu zawodowym otrzymują oceny                            
z poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz ocenę z zachowania zgodnie                      
z obowiązującymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, stanowiącymi załącznik 
do niniejszego Statutu. 

 
 

§ 11. Nagrody i kary 
 
1. Uczniowie wyróżniający się w nauce i sprawowaniu otrzymują listy pochwalne,  

w wyjątkowych wypadkach nagrody rzeczowe. 
2. Listy pochwalne kierowane są do rodziców lub opiekunów, szkoły, zakładu pracy  

w którym uczeń pobiera praktykę. 
3. Uczniowie którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie biorą udziału w zajęciach lub 

sprawiają wyjątkowe trudności wychowawcze podlegają następującym karom: 
a) upomnienie, 
b) obniżenie oceny ze sprawowania, 
c) naganą połączoną z przekazaniem informacji do rodziców lub opiekunów, szkoły 

macierzystej i zakładu pracy ucznia, 
d) skreślenie z listy uczniów dokształcających się. 
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4. Rada pedagogiczna może upoważnić dyrektora Centrum do skreślenia młodocianego  
z listy dokształcających się w Centrum  w przypadku: 
a) rażącego naruszenia regulaminu Centrum, 
b) nieusprawiedliwionych nieobecności w ilości powyżej 20% ogółu zajęć. 

5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
6. Od wymierzonych kar przysługuje uczniowi prawo odwołania. Uczeń może odwołać 

się w formie pisemnej do trzech dni od daty poinformowania go o wydanej decyzji do: 
a)   dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu. 
b) Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora Centrum,  
w przypadku nałożonej kary określonej w § 11 pkt. 3 d) i pkt. 4. 

 
 

§ 12. Postanowienia końcowe 
 
1. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
2. Centrum  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zasady prowadzenia przez Centrum  gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 
 


