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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1.1.Centrum Kształcenia Zawodowego (zwane dalej Centrum) jest publiczną placówką 

oświatową. 

2. Centrum wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c, zwanego dalej „Zespołem”.  

3. Pełna nazwa jednostki oświatowej brzmi: Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 

4. Siedziba Centrum mieści się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 8c.  

5. Obiekty Centrum  mieszczą się w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48. 

6. Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zawodach i branżach: 

1) W roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w zawodach: 

a. samochodowych, 

b. mechanicznych. 

2) Od roku szkolnego 2019/2020 w branżach: 

a. motoryzacyjnej, 

b. mechanicznej, 

c. transportu drogowego. 

7. Centrum może organizować kształcenie w innych zawodach, kwalifikacjach, wynikających 

z potrzeb rynku pracy. 

8. Centrum organizuje kształcenie w oparciu o programy nauczania dla zawodu dopuszczone 

przez Dyrektora Zespołu, dla których organizuje i prowadzi kształcenia zawodowe. 

9. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Grodziski. 

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 2.1.Centrum przeprowadza część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzaminu zawodowego z kwalifikacji, w których prowadzi kształcenie.  

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy 

przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów skierowanych przez szkoły macierzyste 

na podstawie porozumienia. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie oraz egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Centrum Kształcenia Zawodowego. 

 

§ 3.1.Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania 

zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego 

zawodu, a także innych zadań zleconych przez Szkoły i organ prowadzący oraz inne 

jednostki i podmioty gospodarcze.  

2. Celem Centrum jest wychowywanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy 

i życia w społeczeństwie, a także umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia 
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tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

3. Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie zajęć zawodowych praktycznych. 

4. Centrum przygotowuje uczniów do części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego. 

5. Realizując cele i zadania Centrum prowadzi działalność usługową i produkcyjną  

w zakresie: 

1) diagnostyki pojazdów, wykonywanej na stacji kontroli pojazdów działającej na 

podstawie odrębnych przepisów; 

2) działalności pracowni Centrum związanej z realizacją programu nauczania; 

3) kursów, szkoleń, opracowań materiałów naukowo – dydaktycznych; 

4) Myjni działającej na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Realizując ustawowe cele i zadania Centrum: 

1) wspomaga pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia 

opiekuńczo-wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów danego 

typu szkoły; 

3) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. 

7. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się, do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

 

§ 4.W Centrum mogą być prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania oraz uzdolnienia 

uczniów w zależności od posiadanych środków i uwarunkowań lokalowych. 

 

§ 5.Centrum współpracuje z organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej zgodnie  

z bieżącymi potrzebami. 

 

§ 6.1. Centrum może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych: 

1) kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

2) kursy umiejętności zawodowych; 

3) kursy kompetencji ogólnych; 

4) turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

5) inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych. 

2. Szczegółowe zasady organizacji wymienionego w §6 ust. 1 kształcenia, określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 3 

Organy Centrum Kształcenia Zawodowego. 
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§ 7.1.Organami Centrum Kształcenia Zawodowego są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2; 

2) Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego. 

2. Wymienione organy Centrum Kształcenia Zawodowego współpracują ze sobą na zasadach: 

1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania; 

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji; 

3) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach; 

4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych w granicach kompetencji określonych 

przepisami. 

3. Działania Dyrektora i Rady Pedagogicznej Centrum, nie mogą być sprzeczne  przepisami 

prawa ze Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Statutem Zespołu. 

 

§ 8. Centrum Kształcenia Zawodowego kieruje Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2, którego obowiązki i uprawnienia wymienione są w Statucie Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 oraz innych przepisach prawa. 

§ 9.1. Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi w skład Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 i jest jej integralną częścią. 

2. Zadania i obowiązki Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego są tożsame z 

zadaniami i obowiązkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 

Nr 2 wymienionymi w Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

 

§ 10.1.Organy Centrum mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 

2. Organy Centrum są zobowiązane do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach 

konfliktowych w ramach swoich kompetencji i rozwiązywania ich wewnątrz Centrum. 

3. Spory pomiędzy organami rozstrzyga Dyrektor Zespołu, a w przypadku, gdy stroną sporu 

jest Dyrektor, spór ten rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w zależności od zakresu kompetencji określonych przepisami prawa. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy Centrum Kształcenia Zawodowego. 
 

§ 11.1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy zawarte  

w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie 

szkolnych planów nauczania oraz umów podpisanych z innymi szkołami. 

3. Dokumentacja pracy Centrum jest prowadzona w formie papierowej i elektronicznej.  

Z tytułu udostępniania rodzicom lub prawnym opiekunom dokumentacji gromadzonej 

przez publiczne placówki w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich 
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dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców lub prawnych opiekunów opłaty bez względu 

na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§12.1.W Centrum funkcjonują pracownie i Stacja Kontroli Pojazdów.  

2. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel (opiekun pracowni) 

wyznaczony przez Dyrektora Zespołu. 

3. Stacją Kontroli Pojazdów kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel  

z uprawnieniami diagnosty pojazdów, uzyskanymi na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone  

w pracowniach i na Stacji Kontroli Pojazdów. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub 

słuchaczy realizujących określony program nauczania. Grupa w zależności od specyfikacji 

prowadzonych zajęć może liczyć od 4 do 16 uczniów lub słuchaczy. 

6. W Centrum mogą być tworzone pracownie dla innych nowych kierunków kształcenia, 

zależnie od potrzeb szkół lub lokalnego rynku pracy. 

7. Kształcenie w Centrum odbywa się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00 do 19.00. 

8. Organizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć 

ustalany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§13.1.Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza pracowniami w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek  

i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół 

środków finansowych za zgodą Dyrektora Zespołu. 

 

§ 14.1.Do realizacji celów statutowych Centrum posiada i utrzymuje w należytym stanie: 

1) pracownię z niezbędnym wyposażeniem; 

2) stacje kontroli pojazdów; 

3) myjnię; 

4) stołówkę; 

5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

6) inne pomieszczenia niezbędne do realizacji celów statutowych. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z wymienionych w ust. 1 pomieszczeń określają odrębne 

regulaminy umieszczone w pracowniach. 

 

§ 15.1.W Centrum funkcjonuje biblioteka, która wchodzi w skład Biblioteki Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2 i jest jej integralną częścią. 

2. Biblioteka jest zlokalizowana w budynku Zespołu przy ulicy Kilińskiego 8c. 

3. Biblioteka jest miejscem rozwijania zainteresowania i talentów. Służy realizacji zadań 

dydaktyczno- wychowawczych Centrum, wspiera doskonalenie pracy nauczycieli. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu. 
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5. Postanowienia dotyczące pracy biblioteki zawarte są w „Statucie Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2” oraz w Regulaminie Biblioteki Zespołu. 

6. Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Dyrektor Zespołu. 

 

§ 16.1. W Zespole funkcjonuje gabinet pedagoga i psychologa. 

2. Pedagog i psycholog współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu w celu zapewnienia 

uczniom należytej opieki. 

3. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga i psychologa zawarte są w Statucie Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 oraz innych przepisach prawa. 

 

§ 17. W Centrum jest realizowany „Program profilaktyczno-wychowawczy” opracowany dla 

uczniów Zespołu. 

§18. W Centrum mogą być organizowane wycieczki przedmiotowe zgodnie z „Regulaminem 

organizowania i dokumentowania wycieczek w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

Nr 2”. 

§19.1. Dyrektor Zespołu zawiera corocznie umowę na organizację i prowadzenie zajęć  

praktycznych z Dyrektorami Szkół.  

2. Dyrektor Zespołu może użyczyć innym szkołom, za wiedzą organu prowadzącego, 

pracownie niezbędne do realizacji ich zadań.  

3. Organy Centrum współpracują z Dyrektorami i Radami Pedagogicznymi Szkół 

macierzystych w zakresie wypełniania zadań dydaktycznych i wychowawczo-

opiekuńczych poprzez:  

1) powiadamianie o wynikach realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

bieżących ocenach oraz frekwencji i zachowaniu uczniów;  

2) przekazywanie informacji o wynikach klasyfikacji;  

3) zapraszanie przedstawicieli nadzoru pedagogicznego szkoły macierzystej do 

uczestnictwa we wspólnym obserwowaniu zajęć;  

4) formułowanie pisemnych opinii o uczniach odbywających zajęcia w Centrum na 

prośbę zainteresowanych uczestników procesu edukacyjnego;  

5) wybieranie, pisanie wspólnie z zespołem przedmiotowym szkoły macierzystej 

programów nauczania, aktualizowanie programów;  

6) realizowanie programów wychowawczych i profilaktyki oraz innych programów 

zaakceptowanych przez Rady Pedagogiczne.  

4. Szczegółowe zasady współpracy ze szkołami określa umowa o prowadzenie zajęć 

praktycznych, która zawierana jest na początku każdego roku szkolnego. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego. 
 

§ 20.1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  

i pracowników obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników określa Dyrektor 

Zespołu w oparciu o stosowane przepisy prawa. 

3. W Centrum mogą być zatrudnieni także inni pracownicy dydaktyczni niebędący 

nauczycielami. Sposób ich zatrudniania regulują odrębne przepisy. Osoby te wchodzą  

w skład Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego. 

4. Stan zatrudnienia w Centrum określa arkusz organizacji Zespołu. 

5. Pracownicy administracyjni i obsługi, wykonują swoją pracę w oparciu o regulamin pracy 

oraz uszczegółowione przydziały czynności będące załącznikiem umowy ·o pracę. 

Zatwierdzane są one przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. 

6. Dyrektor Zespołu powierza każdą klasę opiece w Centrum opiekunowi. 

 

§ 21.1. Nauczyciel: 

1) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny, za jakości oraz wyniki tej pracy; 

2) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie wszystkich zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) opiekuje się przydzieloną mu pracownią, dba o jej wyposażenie w pomoce 

naukowe, dba o sprzęt w niej się znajdujący, oraz estetykę pomieszczenia; 

4) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych; 

5) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub indywidualnego nauczania, 

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także nieposiadającego takiej 

opinii, w zależności od jego specyficznych trudności lub uzdolnień 

zdiagnozowanych na poziomie Centrum i Zespołu; 

6) wspiera i diagnozuje potrzeby edukacyjne i rozwojowe swoich uczniów; 

7) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów, mobilizuje do wysiłku, pomaga  

w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

8) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi swój poziom wiedzy merytorycznej; 

9) uczestniczy w pracach zespołów organizujących i koordynujących udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizuje oraz ewaluuje ich zalecenia. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego zawodu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika  

i poinformowanie o nim uczniów; 

2) dostosowanie wymagań edukacyjnych z prowadzonych zajęć do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
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potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego; 

3) informowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych (semestralnych, rocznych); 

4) obowiązkiem nauczyciela jest aktywny udział w życiu Centrum oraz Zespołu: 

uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Centrum lub 

Zespół, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

5) obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie 

dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji 

o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych 

zapisów kodeksu pracy; 

6) obowiązkiem nauczyciela jest prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu 

materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy 

ocen i innych dokumentów; 

7) obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

8) obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego  

i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

9) obowiązkiem nauczyciela jest aktywne uczestniczenie w przeprowadzaniu  

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować zadania zapisane w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

 

§ 22.1.Zadaniem Opiekuna w Centrum jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. 

W tym celu: 

1) otacza opieką indywidualną każdego ucznia; 

2) uchylony: 

3) uchylony; 

4) monitoruje na bieżąco frekwencje w swojej klasie i zapobiega 

nieusprawiedliwionym nieobecnością; 

5) uchylony. 

2. Opiekun utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez: 

1) pełnienie dyżurów w trakcie dni otwartych Zespołu; 

2) uchylony; 

3) spotkania w innych terminach w razie konieczności. 

3. Opiekun klasy jest odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub opinię poradni. 

4. Współpracuje z innymi organami Zespołu podczas wdrażania zaleceń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiem, psychologiem szkolnym w zakresie 

indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem. 
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5. Opiekun może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z prośbą o zwolnienie go  

z pełnionej funkcji. 

6. Opiekun oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

o planie zajęć praktycznych, datach przejść uczniów między pracowniami, przepisach BHP 

i p.poż. 

7. Opiekun klasy odpowiada w całości za dokumentację pedagogiczną praktycznej nauki 

zawodu dotyczącą klasy, której jest opiekunem. 

8. Uchylony. 

9. Uchylony.  

10. Nauczyciel - opiekun klasy na podstawie ocen uzyskanych przez uczniów na 

poszczególnych pracowniach i po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w oddziale 

ustala ocenę semestralną i końcową z praktycznej nauki zawodu.  

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 23.1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w Centrum programów nauczania oraz sformułowaniu 

oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie  

o nich uczniów; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w Centrum oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunków ich podwyższania. 

4. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostają przeszkoleni z zakresu ogólnych 

przepisów BHP obowiązujących w Centrum przez opiekuna klasy. Jest to warunek 

dopuszczenia ucznia do zajęć edukacyjnych. Potwierdzeniem jest wpis  

w dzienniku zajęć praktycznych ucznia lub w dokumentacji opiekuna. 

5. Nauczyciele zobowiązani są na początku zajęć przeszkolić wszystkich uczniów  

z zakresu przepisów BHP obowiązujących w danej pracowni. Szkolenie to odbywa się  
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w pierwszym dniu nauki w danej pracowni i trwa 3 godziny lekcyjne. Uczniowie po 

przeszkoleniu podpisują zobowiązanie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach w danej pracowni. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o ich 

odpowiedzialności za powierzone im wyposażenie pracowni (narzędzia, przyrządy  

i specjalistyczny sprzęt) podczas zajęć. W przypadku stwierdzenia umyślnego zniszczenia 

powierzonego wyposażenia przez ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność materialną 

ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku stwierdzenia umyślnego 

zniszczenia powierzonego wyposażenia przez ucznia pełnoletniego odpowiedzialność 

materialną ponosi winny zniszczeniu pełnoletni uczeń.  

7. Szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach 

zespołów przedmiotowych, uwzględniając specyfikę danych zajęć i formę ich realizacji. 

Nauczyciele przedstawiają je, jako załącznik do corocznie składanych rozkładów materiału 

nauczania. Ustalone w ten sposób szczegółowe zasady stanowią Przedmiotowe Systemy 

Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli. 

8. Zapisy w przedmiotowych systemach oceniania muszą być zgodne  

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, statutem Centrum oraz innymi przepisami 

prawa. 

9. W pierwszym dniu nauki w danej pracowni nauczyciele informują uczniów  

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie poprawiania ocen.  

10. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności kryteriów zarówno dla uczniów jak i rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest po każdych ćwiczeniach, 

a ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

11. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę przekazując uczniowi informację odnoszącą się do 

uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna 

przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia 

do dalszej pracy. 

12. Nauczyciel ustnie na zajęciach uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, 

roczne. 

13. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest 

zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe  

w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem). 

14. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniejszych ustalonych  

i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej 

aktywności oraz wskazuje: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 

2) co uczeń ma poprawić; 

3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 

4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 
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15. Uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 

2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

16. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny 

wniosek do Dyrektora Zespołu o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel 

sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne 

uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 14 lub 15. Pisemne 

uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie Zespołu. Dyrektor w ciągu 

trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

17. Bieżące ocenianie postępów ucznia odbywa się w formie: 

1) sprawdzianów ustnych i pisemnych; 

2) oceniania pisemnych i ustnych prac domowych; 

3) oceniania prezentacji nabytych umiejętności; 

4) oceniania przeprowadzanych ćwiczeń praktycznych podczas zajęć w Centrum 

5) innych form określonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, 

których stosowanie nie jest sprzeczne z prawem oświatowym i zaleceniami 

dydaktyki. 

18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki 

dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są udostępniane uczniom 

i przechowywane w Centrum przez nauczycieli przez cały rok szkolny. Po tym terminie 

prace są niszczone przez nauczyciela. 

19. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy i sprawdziany dotyczące 

działów programowych (pracowni) są przechowywane w Centrum przez nauczycieli 

przedmiotów przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela. 

20. Nauczyciel na zajęciach udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. 

21. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia 

kopię pracy pisemnej ucznia. 

22. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, poprzez wydłużenie czasu 

na pracach pisemnych i podczas odpowiedzi. Uczeń posiadający takie opinie jest 

zobowiązany do rzetelnego przygotowywania się do każdej lekcji. 

23. Klasyfikacja uczniów odbywa się w dwóch terminach: 

1) śródroczna – po zakończeniu pierwszego semestru; 

2) roczna – w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. 

24. Dyrektor Zespołu ustala terminy klasyfikacji uczniów. 

25. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz 

ustaleniu według skali określonej w statucie, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych. 

26. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 
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1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

27. W ocenach bieżących i cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz 

skrótów informacji: 

1) nieobecność – „nb”; 

2) nieprzygotowanie – „np”; 

3) zwolniony – „z”. 

28. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć praktycznych uwzględnia wszystkie 

oceny uzyskane przez ucznia do dnia klasyfikacji ze wszystkich pracowni realizowanych 

w danym semestrze lub roku. 

29. Oceny śródroczne i roczne uczniów ustala wychowawca w porozumieniu  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z danej pracowni. Ustaloną ocenę wychowawca 

wpisuje w dzienniku, oraz informuje ucznia. Ocena powinna być ustalona w terminie 

określonym przez Dyrektora Zespołu przed zakończeniem śródrocznych lub rocznych 

zajęć edukacyjnych. 

30. Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który z dowolnej pracowni uzyskał końcową 

ocenę niedostateczną. 

31. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, Centrum 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. W celu uzupełnienia 

braków, uczeń zwraca się z pisemną prośbą do opiekuna zajęć praktycznych. Opiekun  

w porozumieniu z nauczycielem uczącym w pracowni, z której uczeń uzyskał ocenę 

niedostateczną ustala warunki i termin poprawy oraz informuje o tym Wicedyrektora. 

32. Odrabianie zaległości: 

1) w przypadku nieobecności na zajęciach lub niezaliczeniu określonego ćwiczenia 

uczniowie zobowiązani są je odrobić lub zaliczyć; 

2) uczniowi należy umożliwić odrobienie lub zaliczenie ćwiczenia; 

3) warunki i sposób zaliczenia/odrobienia określa nauczyciel w przedmiotowym 

systemie oceniania; 

4) termin odrabiania lub zaliczania opuszczonych lub niezaliczonych zajęć uczeń 

uzgadnia z nauczycielem prowadzącym; odrabianie nie może kolidować z innymi 

planowanymi zajęciami ucznia w centrum. 

33. Uczeń może być nieklasyfikowany tylko w ramach klasyfikacji semestralnej i rocznej, 

jeżeli wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi danego ucznia, 

stwierdzi brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej ponad połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Jeżeli istnieją podstawy 

do wystawienia oceny mimo niskiej frekwencji, wychowawca ustala ocenę  

i wpisuje ją do dziennika. 

34. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Rada Pedagogiczna Zespołu może również wyrazić zgodę na 
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egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności z maksymalnie dwóch przedmiotów. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

35. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie praktycznej i ustnej.  

36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych i w obecności Wicedyrektora Zespołu. 

37. Uczniowi nieklasyfikowanemu nie oblicza się średniej z ocen i nie uwzględnia się go  

w średniej klasy, aż do momentu uzyskania ocen klasyfikacyjnych. 

38. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w §23 ust. 26, 

ustala się po każdym semestrze. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią podstawę do promowania ucznia do klasy programowo wyższej 

lub ukończenia przez niego szkoły. 

39. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń ma prawo starać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą 

zostali zapoznani uczeń i rodzice przez nauczyciela lub opiekuna klasy  

w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, i może otrzymać wyższą 

niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,  

2) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być podwyższona, jeżeli 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia uzyska potwierdzone na piśmie informacje 

o znaczących osiągnięciach ucznia w danej dziedzinie, 

3) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może być podwyższona, jeżeli 

uczeń wykonał i napisał wszystkie przewidziane sprawdziany i ćwiczenia, po 

uzyskaniu uzupełniającej informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia.  

4) nauczyciel ustala formę i zakres dodatkowego sprawdzenia wiedzy  

i umiejętności ucznia (np. sprawdzian, wykonanie pracy, odpowiedź). 

 

§ 24.1.Oceniania zachowania ucznia dokonuje się zgodnie z następującą skalą ocen zachowania 

ucznia: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do 

klasy wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o: 

1) spostrzeżenia własne; 

2) spostrzeżenia i opinie innych nauczycieli; 

3) opinie uczniów klasy; 

4) opinie i spostrzeżenia pracowników szkoły. 
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4. Opiekun klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego wspólnie z Wychowawcą Szkolnym 

ustala ocenę zachowania ucznia podczas klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej. 

5. Ustalona i przedstawiona na Radzie Pedagogicznej Zespołu ocena zachowania jest 

ostateczna. 

6. Przy ustalaniu oceny zachowania zaleca się przyjąć następujące kryteria: 

1) zachowanie wzorowe – uczeń odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, 

prawdomówny, jest wzorem do naśladowania dla kolegów. Szanuje własność 

wspólną, cudzą i swoją, okazuje szacunek innym osobom. Cechuje go wysoka 

kultura osobista. Wykazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych. 

Reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych. Rozwija swoje zainteresowania samodzielnie lub uczęszczając na 

zajęcia z różnych dziedzin. Uczeń opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych  

w semestrze bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze: 3; 

2) zachowanie bardzo dobre – uczeń wywiązuje się z obowiązków ucznia bez 

zastrzeżeń, a ponadto bierze udział w życiu szkoły poprzez udział  

w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, państwowych, itp. Pilnie 

uczęszcza na zajęcia lekcyjne. Godnie reprezentuje szkołę w środowisku. Jest 

dobrym kolegą, nie używa słów wulgarnych i obraźliwych. W stosunku do nauki 

cechuje go szczególna pracowitość, aktywność, systematyczność. Uczeń opuścił 

nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, 

dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 6; 

3) zachowanie dobre – uczeń przestrzega zasad Statutu i innych regulaminów. Jego 

kultura zachowania w szkole i na zajęciach pozaszkolnych nie budzi zastrzeżeń. 

Ma pozytywny, życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób. Uczeń 

opuścił nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, 

dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 9; 

4) zachowanie poprawne – uczeń nie w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań. 

Dba o swój wygląd, zdrowie, higienę osobistą, porządek w otoczeniu. Nie niszczy 

dóbr społecznych i mienia szkoły. Wypełnia obowiązki ucznia, a w przypadku 

naruszenia regulaminu szkoły stara się poprawić swoje zachowanie. Uczeń opuścił 

nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, 

dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze – 12; 

5) zachowanie nieodpowiednie – uczeń w rażący sposób narusza zasady współżycia 

społecznego. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ulega 

nałogom: nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii. Nie dba o honor szkoły  

i jej tradycje, sprawia kłopoty wychowawcze. Uczeń opuścił nie więcej niż 50 

godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba 

spóźnień  

w semestrze – 12; 

6) zachowanie naganne – uczeń narusza zasady kultury i współżycia w społeczności 

szkolnej, co spotkało się z jednoznaczną negatywna oceną Dyrektora Zespołu lub 

Wychowawcy Klasy. Nieodpowiedzialny wobec nałożonego obowiązku 

szkolnego, wszedł w kolizję z prawem, wykazuje cechy agresywne, swoim 

postępowaniem może mieć negatywny wpływ na kolegów. Opuścił bez 
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usprawiedliwienia w semestrze ponad 50 godzin lekcyjnych i wielokrotnie spóźniał 

się na zajęcia. 

7. W terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu, Wychowawca Klasy informuje uczniów  

o ocenach z zachowania. 

8. W przypadku przewidywanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania, 

wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o tym fakcie: 

1) pisemnie podczas zebrania rodziców, którzy potwierdzają ten fakt własnoręcznym 

podpisem; 

2) za pośrednictwem dziennika elektronicznego w przypadku nieobecności podczas 

zebrania. 

 

§ 25.1. Kwestie dotyczące warunków i sposobu oceniania dla uczniów szkół po gimnazjum  

nieuregulowane w statucie reguluje 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. z 

2015r., poz. 843 z późn. zm.) 

2. Kwestie dotyczące warunków i sposobu oceniania dla uczniów  szkół ponadpodstawowych 

nieuregulowane w statucie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 373). 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego. 

 

§ 26.1.Do Centrum uczęszczają uczniowie, którzy zostali przyjęci w trakcie rekrutacji  

w Szkołach macierzystych i rozpoczynają naukę w Centrum od pierwszego dnia nowego 

roku szkolnego. 

2. Uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć edukacyjnych powinien posiadać: 

1) podręczniki szkolne wymagane przez nauczyciela uczącego; 

2) zeszyty i inne materiały biurowe wymagane przez nauczycieli na działach; 

3) kompletne ubranie ochronne wymagane w kształceniu w danym zawodzie; 

4) obuwie ochronne; 

5) suwmiarkę; 

6) inne elementy o których uczniowie zostają poinformowani na początku zajęć. 

3. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umysłowej i swoich możliwości psychofizycznych oraz w ramach 

zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Centrum zapewniającej 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności; 
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3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

4) poradnictwa edukacyjno-zawodowego i diagnozy swoich możliwości i potrzeb; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

Centrum także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) korzystania z pomieszczeń Centrum, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru Biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

10) wpływania na życie Centrum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w Zespole; 

11) wniesienia skargi do Dyrektora Zespołu w przypadku naruszenia godności ucznia 

przez nauczyciela lub innego pracownika Centrum; 

12) wniesienia skargi do organu nadzorującego Centrum w przypadku, gdy uzna, że 

jego skarga na terenie Centrum nie została właściwie rozpatrzona; 

13) znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących,  

w szczególności wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz Statutu Centrum  

i Zespołu. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Centrum,  

a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

Centrum; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników Centrum; 

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

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum; 

5) noszenia na terenie Centrum schludnego stroju, a podczas uroczystości szkolnych, 

egzaminów i innych ważnych wydarzeń stroju galowego:  biało-granatowego lub 

biało-czarnego; 

6) całkowitego zakazu użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Aparaty powinny być wyłączone  

i schowane. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń 

jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Naruszenie 

przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

elektronicznych powoduje wpisanej uczniowi uwagi do dziennika, obniżenie oceny 

z zachowania i poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, 

wielokrotne naruszanie tego zakazu skutkuje naganą Dyrektora Zespołu, 

Nauczyciel ma prawo kazać uczniowi odłożyć telefon w wyznaczone miejsce do 

końca prowadzonych zajęć w danym dniu. 

7) całkowitego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków 

odurzających; 
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8) całkowitego zakazu korzystania z e-papierosów w budynku Centrum i terenie 

należącym do placówki. W przypadku podejrzenia, że w e-papierosie znajduje się 

niebezpieczna substancja, Dyrektor Zespołu powiadamia policję, która podejmuje 

czynności wyjaśniające skład substancji. E-papieros użytkowany na terenie 

Zespołu zostaje zabrany do depozytu - urządzenie odbiera rodzic lub prawny 

opiekun ucznia w wyznaczonym przez Dyrekcję Zespołu terminie. 

5. Nagrody stosowane wobec uczniów: 

1) uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali ocenę (lub średnią ocen)  

z zajęć praktycznych, co najmniej bardzo dobrą i cechują się wysoką frekwencją, 

otrzymują nagrody rzeczowe z funduszu Rady Rodziców Zespołu. W przypadku 

klas kończących naukę w Centrum, oblicza się średnią ze wszystkich lat nauki; 

2) uczeń może także otrzymać nagrodę na koniec roku szkolnego za wybitne 

osiągnięcie w jakiejś dziedzinie nauki czy wyjątkowo aktywną pracę na rzecz 

Centrum lub lokalnej społeczności; 

3) za wybitnie aktywną działalność na rzecz Centrum uczeń może zostać wyróżniony 

dyplomem i nagrodą rzeczową. Jako nagrodę traktuje się również wyróżnienie 

ucznia przez Dyrektora Zespołu. 

6. Kary stosowane wobec uczniów: 

4) Upomnienie Wychowawcy Klasy z powiadomieniem rodziców; 

5) Nagana Wychowawcy Klasy z powiadomieniem rodziców; 

6) wykonywanie prac na rzecz Centrum. Rodzaj i zakres pracy określają uczeń, 

opiekun i Dyrektor Zespołu. Prace odbywają się po zajęciach lekcyjnych. Prace te 

odbywają się pod kontrolą wskazanego przez Dyrektora Zespołu Opiekuna  

z zachowaniem zasad BHP;  

7) Upomnienie Dyrektora Zespołu wraz z czasowym wykluczeniem ucznia z życia 

Centrum (brak zgodny na uczestnictwo w wycieczkach szkolnych oraz imprezach 

odbywających się na terenie Centrum); 

8) Nagana Dyrektora Zespołu; 

9) skreślenie ucznia z listy uczniów. 

7. Kary są stopniowane zgodnie z kolejnością wymieniona w ust. 6. W przypadkach 

szczególnych, wymienionych poniżej, skreślenie z listy uczniów oraz przeniesienie do 

innej Szkoły może nastąpić z pominięciem stopniowania kary: 

1) rozprowadzanie narkotyków na terenie Centrum i poza nim; 

2) znieważanie pracowników Centrum lub innych uczniów; 

3) drastyczne nie przestrzeganie przepisów BPH i ppoż.; 

4) niszczenie mienia Centrum, pracowników lub uczniów; 

5) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi uczniami; 

6) wymuszanie pieniędzy lub jakiejkolwiek własności innych uczniów; 

7) znajdowanie się w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków 

odurzających w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

8) fałszowanie dokumentów Centrum; 

9) udowodniona kradzież; 

10)  porzucenie praktycznej nauki zawodu (dotyczy przypadku nieusprawiedliwionej 

ciągłej nieobecności w Centrum Kształcenia Zawodowego powyżej miesiąca  
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i braku odpowiedzi na działania opiekuna, czyli pisemne wezwania do Centrum na 

rozmowę listem poleconym rodziców lub opiekunów); 

11) popełnienie przez ucznia przestępstwa, jeśli jest ono oczywiste lub zostało 

potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu; 

8. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie, które zgodnie ze Statutem kwalifikuje go do skreślenia 

z listy uczniów, to należy: 

1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie; 

2) poinformować o nim Dyrektora Zespołu, wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektor Zespołu po rozmowie z uczniem i wychowawcą może podjąć decyzję  

o dalszym postępowaniu i zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej Zespołu; 

4) jeżeli Dyrektor Zespołu postanowi zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej Zespołu 

uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony; 

5) Wychowawca przedstawia w sposób bezstronny uchybienia w postępowaniu 

ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (jeżeli występują) 

nie uwzględnia się wyników w nauce, a tylko zachowanie ucznia; 

6) Rada Pedagogiczna Zespołu w drodze głosowania po wysłuchaniu opinii 

zainteresowanych stron podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów; 

7) Samorząd Uczniowski Zespołu ma prawo wyrazić pisemna opinię odnośnie 

skreślenia z listy uczniów, opinia ta nie jest dla Dyrektora Zespołu wiążąca; 

8) Dyrektor Zespołu wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej Zespołu – decyzja  

o skreśleniu. 

9. Decyzja o skreśleniu zawiera uzasadnienie oraz tryb odwoławczy. 

10. Skreślenia ucznia innej szkoły niż Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, 

odbywającego praktyczną naukę zawodu, na podstawie porozumienia z Centrum, dokonuje 

Rada Pedagogiczna danej Szkoły zgodnie z zapisami swego statutu i informuje o tej decyzji 

niezwłocznie Centrum. 

11. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo  

w formie pisemnej odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do organu 

nadzorującego Centrum – Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32,  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

12.  W sytuacji łamania postanowień Statutu wobec ucznia należy stosować następujące 

działania wychowawcze w podanej kolejności: 

1) rozmowy opiekuna klasy z uczniem; 

2) rozmowy opiekuna klasy z rodzicami lub prawnymi opiekunami; 

3) skierowanie ucznia do pedagoga, psychologa szkolnego lub do instytucji 

wspierających (Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna, Poradnia Leczenia 

Uzależnień i inne); 

4) w przypadku dalszego łamania postanowień Statutu wychowawca klasy stosuje 

wszelkie regulaminowe kary określone w ust 6. 

13. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia, musi być wyważona  

i adekwatna do rodzaju wykroczenia popełnionego przez ucznia. 

14. Stosowane wobec ucznia kary każdorazowo powinny być odnotowane przez Opiekuna 

Klasy. 

15. Rozstrzyganie sporów: 
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1) spory zależnie od ich wagi, rozstrzygają po przedstawieniu sprzecznych stanowisk 

przez zainteresowane strony: Opiekun Klasy, Wychowawca Klasy, Pedagog 

Szkolny, Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna Zespołu; 

2) stroną w sporze reprezentującą ucznia może być Samorząd Uczniowski, Rada 

Rodziców, Opiekun Klasy, Wychowawca Szkolny lub Pedagog Szkolny; 

3) spór powinien być rozstrzygnięty jak najszybciej, nie później niż w terminie trzech 

do pięciu dni. 

16. W Centrum stosuje się następujące procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją: 

1) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

a) przekazać uzyskaną informację Opiekunowi Klasy; 

b) Opiekun Klasy informuje o fakcie Pedagoga/Psychologa Szkolnego  

i Dyrektora Zespołu; 

c) Opiekun Klasy wzywa do Zespołu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami 

oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym; 

d) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Zespołu, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka Dyrektor Zespołu pisemnie powiadamia  

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich); 

e) podobnie, w sytuacji, gdy Centrum wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Zespołu powiadamia sąd rodzinny lub 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji; 

f) Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który 

ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy 

popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być 

określone przez wewnętrzny regulamin Zespołu. 

2) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 

lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 

przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor 

Zespołu, jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

o tym prokuratora lub policję; 

3) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Centrum znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 



Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr2 w Grodzisku Mazowieckim 
 

 

21 
 

a) powiadamia o swoich przypuszczeniach Opiekuna Klasy; 

b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone 

jego życie ani zdrowie; 

c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej; 

d) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Zespołu oraz rodziców/opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia z Centrum. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w Centrum, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu 

go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu; 

e) Dyrektor Zespołu zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice 

ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do Centrum, a 

jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu 

nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na 

czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat; 

f) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Centrum, to 

Dyrektor Zespołu ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. 

nieletnich) lub sądu rodzinnego; 

g)  spożywanie alkoholu na terenie centrum przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży  

w kompetencji tej instytucji. 

4) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Centrum substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

a) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do 

czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Zespołu wzywa policję; 

c) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

5) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość 

torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów 
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budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

b)  o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Zespołu oraz rodziców, 

opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

c) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania 

nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Zespołu 

wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

d) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 

policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył 

substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

17. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.  

18. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu; 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie Centrum) Dyrektorowi 

Zespołu, lub Pedagogowi Szkolnemu pod opiekę; 

4) powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy; 

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem Centrum i jego tożsamość nie 

jest nikomu znana; 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie Centrum używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży); 

19. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

1) udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń; 

2) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Zespołu; 

3) powiadomienie rodziców ucznia; 

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

20. W przypadku znalezienia na terenie Centrum broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie Centrum osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do 

tych przedmiotów i wezwać policję. 

21. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w Centrum, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana Dyrektorowi Zespołu, lub uzgodniona z innym pracownikiem Zespołu. 
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Rozdział 8 

Rodzice i prawni opiekunowie uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego. 

 

§ 27.1. Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach 

wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Centrum współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami poprzez: 

1) organizowanie spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami i stwarzanie możliwości 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; 

2) stwarzanie możliwości osobistych kontaktów rodziców lub prawnych opiekunów  

z nauczycielami, opiekunami, Pedagogiem, Psychologiem i Dyrektorem Zespołu; 

3)  pracę Rady Rodziców Zespołu; 

4) angażowanie rodziców lub prawnych opiekunów we współpracę w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych Centrum oraz rozwiązywanie problemów Centrum 

i Zespołu. 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28.1.Wszelkie zmiany w Statucie, leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej Zespołu. 

2. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Zespołu. 

3. Statut wraz z nowelizacjami otrzymują wszystkie organy Zespołu. Jego kopia jest dostępna 

w Bibliotece Zespołu oraz na stronie internetowej  i BIP Zespołu. 

4. Centrum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Na świadectwach szkolnych wydawanych przez Zespół oraz legitymacji szkolnej ucznia 

podaje się nazwę szkoły; nazwa Zespołu umieszczona jest na okrągłej pieczęci urzędowej 

z godłem państwowym. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Szkół 

      Technicznych i Licealnych nr2 

              Andrzej Chojnacki 


