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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

 

 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie zwane 

dalej „ Centrum” jest placówką, której celem jest kształcenie, 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych, młodzieży oraz 

upowszechnianie kształcenia ustawicznego. 

 

2. System kształcenia ustawicznego obejmuje kształcenie, dokształcanie i 

doskonalenie w formach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

3. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie może odbywać się w systemie 

dziennym, wieczorowym, zaocznym, kształcenia na odległość, 

eksternistycznym lub systemie łączącym te formy. 

 

4. Centrum działa na podstawie przepisów w sprawie centrów kształcenia 

ustawicznego oraz niniejszego statutu. 

 

5. Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu. 

 

6. Centrum powołane zostało na mocy uchwały – aktu założycielskiego 

Rady Powiatu. 

 

7. Siedziba Centrum mieści się we Wschowie Plac Kosynierów 1. 

 

8. Organem prowadzącym powiat wschowski. 

 

9. Organem nadzorującym Centrum jest Lubuski Kurator Oświaty. 

 

 

II.   ZADANIA CENTRUM 
 

 

 

Do zadań Centrum należy w szczególności: 

 



1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe dorosłych i 

młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

2. Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów 

kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3. Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów 

nauczania szkół i kursów. 

 

4. Opracowanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów 

metodycznych na potrzeby słuchaczy. 

 

5. Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie 

kształcenia dorosłych. 

 

6. Udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, 

metodycznej i dydaktycznej. 

 

7. Współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą. 

 

8. Współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji 

kadr. 

 

9. Realizowanie innych zadań zleconych przez MENiS, KO, Powiat i 

podjętych przez Radę Pedagogiczną. 

 

10. Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i 

słuchaczy szkół zawodowych, średnich i policealnych. 

 

11. Prowadzenie dokształcania zawodowego uczniów szkół zawodowych 

 

 

III ORGANIZACJA CENTRUM 
 

 

 

 

1. Struktura organizacyjna CKUiP 

 

2. Centrum kształci młodzież i dorosłych w szkołach dziennych, 

wieczorowych i zaocznych. 

 

3. W skład Centrum wchodzą: 



a. Wydział Kształcenia Ustawicznego, który składa się z: 

 Szkoły dla dorosłych: 

 Trzyletnie liceum ogólnokształcące. 

 Trzyletnie liceum profilowane. 

 Czteroletnie technikum. 

 Zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie 

krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata.  

 dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące. 

 trzyletnie technikum uzupełniające. 

 szkoły policealne 

 Kursów 

 dokształcających 

 doskonalących 

 kwalifikacyjnych 

 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania 

egzaminów eksternistycznych  

b. Wydział Kształcenia Praktycznego który składa się z: 

 Działu praktycznego 

 zajęcia praktyczne 

 praktyki zawodowe 

 modułowe kształcenie zawodowe 

 Państwowej komisji egzaminacyjnej na tytuły 

kwalifikacyjne 

c. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który 

zajmuje się kształceniem młodocianych pracowników z 

teoretycznych przedmiotów zawodowych 

d. Internat który zapewnia opiekę dla : 

 Młodzieży ODiDZ 

 Słuchaczy szkół dla dorosłych 

 

4. W Centrum mogą być organizowane inne typy szkól za zgodą organu 

prowadzącego. 

 

5. Czas trwania nauki zależy od typu szkoły i podbudowy, na której jest 

zorganizowana. 

 

6. Centrum może prowadzić szkoły w formie stacjonarnej i zaocznej. 

 

 

7. W szkole stacjonarnej mogą być prowadzone klasy zaoczne, a w szkołach 

zaocznych klasy stacjonarne. 

 

8. Centrum może być tworzyć filie lub samodzielne wydzielone jednostki 



 (szkoły). 

 

9. Filia Centrum może być utworzona przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora. 

 

10. Pracą filii kieruje kierownik filii, którego powołuje dyrektor Centrum. 

 

11. Kierownik filii podlega bezpośrednio dyrektorowi Centrum, który ustala 

zakres jego obowiązków. 

 

12. Centrum prowadzi internat dla uczniów i słuchaczy. Zasady jego działania 

określa Regulamin internatu stanowiący załącznik nr. 1  

 

 

III. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W 

CENTRUM 
 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny. 

 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

 

3. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Centrum opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez 

organ prowadzący szkołę, który zawiera: 

a. Liczbę zatrudnionych pracowników 

b. Liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych 

c. Liczbę zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

budżetowych 

d. Przeliczenie ilości godzin na kursach na pełne etaty 

 

4. Podstawową jednostką organizacyjną w Centrum jest oddział semestralny 

składający się z wszystkich słuchaczy uczących się w danym semestrze. 

 

5. W nauczaniu niektórych przedmiotów oddziały semestralne mogą być 

dzielone na grupy. Zasady podziału na grupy regulują odrębne przepisy. 

 

6. Centrum kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak 

najlepszych wyników poprzez: 



a. zapoznanie słuchaczy z programem nauczania 

b. udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, 

poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały 

dostosowane do różnych form kształcenia dorosłych 

c. udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w 

wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach w drodze 

korespondencji 

d. organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji 

zbiorowych i indywidualnych  

e. ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych. 

f. wydawanie informatora dla eksternów 

g. przygotowywanie materiałów i podręczników dla uczniów 

kształconych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego. 

 

7. Tygodniowy wymiar godzin nauczania ustalają obowiązujące plany 

nauczania. 

 

8. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole zaocznej odbywają się we 

wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni, wg rozkładu zajęć 

opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania.  

 

9. W szkołach Centrum organizowane są dla słuchaczy dwie konferencje 

instruktażowe w czasie jednego semestru; jedna – wprowadzająca do pracy 

w semestrze, druga- końcowa, przedegzaminacyjna. 

 

10. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do 

samokształcenia, Centrum może organizować odpłatne kursy 

przygotowawcze i zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy. 

 

11. Słuchacze szkoły zaocznej otrzymują indeksy wg wzoru ustalonego przez 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dopuszcza się możliwość 

wydawania indeksów słuchaczom szkoły stacjonarnej. 

 

12. Centrum organizuje i przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu 

programów nauczania szkół. 

13. Centrum umożliwia osobom przygotowującym się do egzaminów 

eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nich zajęcia dydaktyczne 

za zgodą dyrektora. 

 

14. Zasady organizowania egzaminów eksternistycznych regulują odrębne 

przepisy. 

 



15. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego: 

a. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego 

b. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowywany przez 

dyrektora nie później niż do 15 maja każdego roku, na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego Ośrodka. Arkusz organizacji Ośrodka 

zatwierdza organ prowadzący. 

c. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności; liczbę 

pracowników Ośrodka łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną 

liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych. 

 

 

d. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest kurs złożony z 

uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

zawodowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania. 

e. Liczba uczniów na kursie powinna wynosić minimum 20 osób 

- dla kursów z planowania centralnego minimum 15 uczniów. 

- w szczególnych przypadkach Ośrodek może przeprowadzić 

kurs z mniejszą liczbą uczniów za zgodą organu 

prowadzącego. 

f. Ośrodek organizuje kursy obejmujące uczniów: 

- tego samego zawodu. 

- tej samej grupy zawodowej (zawody pokrewne). 

- w szczególnych przypadkach różnych grup zawodowych. 

g. podstawową formą pracy Ośrodka są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym 

h. Godzina lekcyjna trwa 45 minut 

i. Ośrodek prowadzi bibliotekę podręczników do przedmiotów zawodowych 

j. Ośrodek prowadzi internat, który mieści się przy Placu Kosynierów 1 

k. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

l. Grupa wychowanków w internacie powinna liczyć 30 osób. 

m. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności 

internatu określa regulamin internatu stanowiący załącznik nr.1 do statutu.  

 

16. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy Centrum posiada: 

a. odpowiednio urządzone pomieszczenia do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych  

b. sale wykładowe, pracownie przedmiotowe, pracownie 

specjalistyczne 



c. bibliotekę szkolną z czytelnią 

d. bazę socjalną 

e. internat 

       

 

 

 

V ORGANY CENTRUM 
 

 

1. Organami Centrum są: 

a. Dyrektor Centrum 

b. Rada Pedagogiczna  

c. Samorząd Słuchaczy 

 

2. Działalnością Centrum kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. 

 

3. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

a.  kieruje działalnością Centrum i reprezentuje ją na zewnątrz,  

b.  sprawuje nadzór pedagogiczny,  

c.  sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działania prozdrowotne,  

d.  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Centrum, podjęte w ramach 

ich kompetencji stanowiących,  

e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogicznej i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

f. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  
g. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

4. Dyrektor Centrum organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich 

szkół i innych jednostek organizacyjnych Centrum oraz odpowiada za 

jego działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno-

gospodarczą i finansową. 

 

5. Zakres obowiązków wicedyrektorów ustala dyrektor Centrum. 

 

6. Za zgodą organu prowadzącego szkołę na wniosek dyrektora Centrum w 

ramach posiadanych środków finansowych można tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 



7. W Centrum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. 

 

8. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum. 

 

9. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady 

pedagogicznej. 

 

10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum. 

 

11. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkół Centrum w zakresie 

jego statutowych zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych 

a. Rada realizuje następujące kompetencje o charakterze 

stanowiącym: 

 Zatwierdza plany pracy szkół Centrum, 

 Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji, 

 Podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów 

pedagogicznych, 

 Ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 Podejmuje uchwały o skreśleniu z listy uczniów, słuchaczy, 

 Podejmuje uchwały o zmianie statutu, 

b. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje o charakterze 

opiniującym, dotyczące: 

 Organizacji pracy szkół wchodzących w skład Centrum 

 Projektu planu finansowego Centrum. 

 Wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

 Propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć. 

c. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem, który 

obejmuje zadania Rady na dany rok szkolny. Posiedzenia Rady 

Pedagogicznej organizowane są: 

 Przed rozpoczęciem roku szkolnego 

 Przed każdym semestrem  

 Przed zakończeniem rocznych zajęć szkolnych. 

 Przed zakończeniem kursów. 

 Ponadto jako: szkolenia, posiedzenia plenarne i w 

komisjach przedmiotowych. 

d. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały wyłącznie na zebraniach 

plenarnych, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy członków 

e. Członkami Rady Pedagogicznej są: 



 Dyrektor Centrum jako przewodniczący. 

 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach Centrum niezależnie 

od wymiaru czasu pracy. 

 

 

f. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z 

inicjatywy: 

 Dyrektora Centrum. 

 Organu prowadzącego Centrum. 

 1/3 członków Rady Pedagogicznej zgłoszonej w formie 

pisemnej 

g. Dyrektor Centrum przygotowuje i prowadzi zebrania Rady 

Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 

jej członków o terminie i porządku zebrania. 

h. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady 

Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

i. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

j. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do: 

 współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i 

zgodnego współdziałania. 

 przestrzegania przepisów prawa oświatowego oraz 

zarządzeń Dyrektora. 

 czynnego uczestnictwa w zebraniach i pracach Rady, jej 

komisjach oraz wewnętrznym samokształceniu. 

 realizacji uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich 

swoje zastrzeżenie. 

 składania przed Radą sprawozdań i wniosków z wykonania 

przydzielonych zadań. 

k. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane 

l. Protokół podpisują protokolant i Dyrektor – jako Przewodniczący 

Rady 

m. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznać się z 

protokołem oraz zgłaszać uwagi Dyrektorowi do protokołu 

n. Protokół od siódmego dnia po odbytym zebraniu jest do wglądu w 

bibliotece Centrum przez następne siedem dni 

o. Rada Pedagogiczna w sprawach dotyczących klasyfikacji i 

promocji w poszczególnych typach szkół obraduje i decyduje w 

zespołach nauczycieli, tam pracujących 

p. W Centrum obowiązuje 4-częściowy protokólarz zebrań  Rady 

Pedagogicznej: 

  plenarne i nadzwyczajne 

  klasyfikacyjne i promocyjne w szkołach stacjonarnych 



  klasyfikacyjne i promocyjne w szkołach zaocznych 

 dotyczące działalności Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej 

q. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o szczegółowy regulamin 

pracy ustalony przez siebie, stanowiący załącznik nr 2 do Statutu 

r. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga i 

decyduje Rada na zebraniach plenarnych, przy zachowaniu 

warunków uprawniających do podejmowania uchwał. 

 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i wyraża opinie. 

 

13. Do podjęcia uchwały niezbędne jest quorum w postaci obecności 

przynajmniej połowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą 

większością głosów. 

 

14. Uchwały Rady Pedagogicznej odnotowywane są w protokołach z 

posiedzenia rady, oraz przechowywane w odpowiedniej teczce. 

 

15. W Centrum działa Samorząd Szkolny słuchaczy, który wybierają wszyscy 

słuchacze. 

 

16. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

opracowany przez słuchaczy Centrum i opiekuna samorządu. Regulamin 

nie może być sprzeczny ze Statutem Centrum.( Załącznik nr 3 ) 

 

17. Samorząd szkolny słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i 

Dyrektorowi Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

słuchaczy i szkoły, w szczególności dotyczących: 

a. organizacji życia szkolnego  

b. organizacji działalności kulturalnej i oświatowej 

c. prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 

samorządu 

d. rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY      

SZKOŁY 
 

 

 

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, innych pracowników 

pedagogicznych oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-

technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

 

2. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie karty nauczyciela i ramowych 

planów nauczania ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

 

3. Tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi 40 godzin. 

 

4. Organ prowadzący ustala zasady rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

5. Pracownicy niepedagogiczni w Centrum zatrudnieni są na podstawie 

kodeksu pracy. 

 

6. W Centrum może być zatrudniony: 

a.  doradca zawodowy specjalizujący się w prowadzeniu poradnictwa 

w zakresie kształcenia dorosłych, 

b.  zespół doradców metodycznych, prowadzących poradnictwo dla 

nauczycieli i wykładowców zawodu w Centrum a także w innych 

szkołach i placówkach oświaty dorosłych. 

 

 

7. Nauczyciel Centrum prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności za: 

a. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego 

b. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny 

c. bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy 

d. udzielanie pomocy słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń 

szkolnych 

e. rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchaczy 

f. systematyczne doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych 

i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 



 

 

 

 

8. W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zatrudnia się 

nauczycieli, którzy: 

    

a. pracują w oparciu o plan pracy wychowawczej i  program 

profilaktyki stanowiące załączniki nr.5 do statutu. 

b.  prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

c. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów, 

 prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego, 

 dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt ośrodka, 

 wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności 

oraz zainteresowań, 

 bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania stanowiącym 

załącznik nr. 4 do statutu.                                                                                                                                                                             

 udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 

szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie 

poziomu wiedzy merytorycznej. 

d. Zadaniem wychowawcy kursu jest sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

  tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, 

proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w 

rodzinie i społeczeństwie, 

  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych 

uczniów, 

  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie 

konfliktów  w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a 

innymi członkami społeczności Ośrodka. 

e. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 wychowawca: 

 otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

 planuje i organizuje wspólnie z uczniami: 

- różne formy życia zespołowego, rozwijające i 

integrujące zespół uczniowski, 

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy, 



 

 

 

 

 

 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami ). 

f. Do obowiązków wychowawcy należy: 

 troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak 

najlepsze wyniki nauczania, a w szczególności: 

  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w 

klasie oraz utrzymywanie systematycznego kontaktu z 

wszystkimi nauczycielami uczniów na powierzonym kursie 

dla ustalenia jednolitych wymagań. 

  interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie 

szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce; 

analizowanie wspólnie  

z zespołem uczniowskim, nauczycielami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie 

środków zaradczych; zawiadamianie rodziców lub 

opiekunów o możliwości nieukończenia kursu co najmniej 

na tydzień przed zakończeniem kursu ( wpis w zeszycie z 

podpisem rodziców lub telefon ), motywowanie dobrze i 

średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 

nauce, 

 dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Ośrodka, 

badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych, 

udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatyw w sprawie 

organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia 

szkolne i mają trudności w uzupełnieniu materiału 

nauczania, 

g.  troska o wychowanie uczniów: 

  kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na 

zasadach życzliwości i współdziałania, 

  rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy 

i Ośrodka, wyrabianie w nich poczucia 

współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas 

oraz ogólnych pomieszczeń i terenu Ośrodka, rozwijanie 

samorządowych form społecznego życia kursu, 



 wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia 

uczniów w ośrodku,   

 współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków 

rzetelnej nauki,                                                                                             

 ułatwianie uczniom właściwego organizowania i 

wykorzystania czasu wolnego, 

 wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w Ośrodku 

i poza ośrodkiem, 

 badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, 

podejmowanie środków zaradczych wspólnie z zespołem 

uczniowskim, rodzicami i nauczycielami, 

h.   opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności: 

 wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan 

higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu Ośrodka i poza 

ośrodkiem, 

 interesowanie się stanem zdrowia uczniów. 

 

i) Wychowawca obowiązany jest do pełnienia czynności związanych z 

funkcjonowaniem internatu, a w szczególności: 

 Zapewnienia opieki wychowawczej. 

 Interesowanie się potrzebami uczniów w nauce i ich 

uzdolnieniami. 

 Organizowanie i udzielanie pomocy w nauce uczniom 

słabszym. 

 Oddziaływanie na młodzież w ścisłym kontakcie z 

wychowawcą klasy. 

 Prowadzenie jednolitego oddziaływania 

wychowawczego w internacie. 

 Realizowanie zadań nałożonych przez regulaminy i 

zarządzenia Kuratora Oświaty. 

 Zabezpieczenie mienia młodzieży i troska o sprzęt. 

 Współpracować z kierownikiem internatu w sprawach 

administracyjnych i ogólnych. 

 Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

   

  j) Rola opiekuńczo-wychowawcza prowadzona w oparciu o plan  

opiekuńczo- wychowawczy internatu i grupy zatwierdzony przez Radę  

Pedagogiczną CKUiP. 

 wychowawca spełnia rolę opiekuna grupy, zastępuje 

wychowankowi opiekę rodzicielską przebywając z młodzieżą 

w trakcie dyżuru, 



 niedopuszczalne jest pozostawienie wychowanków bez 

opieki bez względu na formę i rodzaj prowadzonych zajęć, 

 nie może mieć miejsca zezwolenie wychowankom na 

opuszczenie internatu bez uzgodnienia tego z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), 

 nie może mieć miejsca nieprzestrzeganie przyjętej 

organizacji zajęć, 

 w przypadku jakichkolwiek problemów wychowawca 

zobowiązany jest do podjęcia działań odpowiednich do 

sytuacji oraz powiadomienia przełożonego ( kierownika 

internatu lub dyrektora szkoły), 

 wychowawca zapewnia wszystkim wychowankom 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 

 troszczy się o zdrowie wychowanków, 

 dba o stan higieny pomieszczeń i higienę osobistą 

wychowanków, 

 troszczy się o prawidłowy rozwój fizyczny, organizuje czas 

wolny wychowankom. 

 stara się poznać środowisko rodzinne oraz warunki życia 

wychowanka. 

 stara się poznać cechy osobowe wychowanków i ich 

dotychczasowe przeżycia, 

 wdraża wychowanków do samodzielności i inspiruje 

inicjatywę młodzieży, 

 kształtuje postawę moralną wychowanków, rozwija w 

młodzieży zainteresowania i zdolności, 

 przeprowadzać akcje prewencyjne na temat palenia tytoniu, 

alkoholu i narkotyków, 

 skrupulatnie przestrzegać procedur dotyczących 

szczególnych przypadków oraz postępowania w razie 

choroby, agresywnego zachowania, kradzieży, spożycia 

alkoholu oraz wyjazdów młodzieży do domów, 

 prowadzi dokumentację z uwzględnieniem refleksji 

pedagogicznej o młodzieży, 

 

k) W celu pełnego zabezpieczenia i harmonijnego współdziałania grup 

oraz pełnego zabezpieczenia obiektów należy: 

 dyżur rozpoczynać i kończyć dokładną lustracją budynków 

internatu, 

 dopilnować regulaminowego porządku dnia, 

 utrzymywać ogólny ład w obejściu internatu i oddziaływać 

na spokój w grupach, 

 przed i po podaniu posiłków sprawdzić czystość, 



 jeżeli posiłki budzą zastrzeżenia zgłosić to kierownikowi 

internatu. 

 

9. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.  

 

10. Pracą komisji przedmiotowej kieruje powołany przez dyrektora Centrum 

jej przewodniczący. 

 

11. Zadaniem zespołów- komisji przedmiotowych jest między innymi: 

a. organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania 

sposobów realizacji programów nauczania i korelowanie treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych, 

b. opracowywanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia 

zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla młodych 

nauczycieli 

c. współudział przy unowocześnianiu i wzbogacaniu pracowni 

przedmiotowych 

d. współpraca z instytucjami zewnętrznymi Centrum 

12. W Centrum zadania wychowawcy semestrów spełniają opiekunowie 

semestrów. 

 

13. Zadaniem opiekuna semestru i kursu jest między innymi: 

a. tworzenie warunków integrujących grupę słuchaczy dorosłych. 

b. wspomaganie działań podejmowanych przez słuchaczy. 

c. pomoc słuchaczom w sprawach indywidualnych. 

d. rozwiązywanie konfliktów w grupie semestralnej. 

 

14. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych. 

 

15. Zakaz używania sprzętu elektronicznego do celów innych niż 

edukacyjnych. 

 

16. Wyjazdy i wyjścia na wycieczki są możliwe tylko pod opieką nauczycieli, 

którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, po spełnieniu wymagań formalnych 

zawartych w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Edukacji. 

 

17. Do obowiązków nauczyciela należy: 

 a.   bezwzględne przebywanie w czasie zajęć edukacyjnych z 

uczniami i słuchaczami. 

 b. bezwzględne przebywanie w trakcie dyżurów w wyznaczonym 

rejonie i reagowanie na wszelkie zachowania uczniów. 

              c. dbać o schludny wygląd i odpowiedni strój. 



               d. dbałość o kulturę języka. 

e. właściwe odnoszenie się do uczniów( słuchaczy), pracowników i           

kolegów. 

 

18. Wszyscy pracownicy Centrum są zobowiązani do reagowania na 

niewłaściwe zachowania uczniów. 

 

 

 

 

VII SŁUCHACZE CENTRUM 
 

 

1. Słuchaczem szkół Centrum może zostać osoba, która ukończyła 18 lat lub 

ukończy 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na 

przyjęcie do szkoły osoby, która ukończyła 16 roku życia. 

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Centrum składają dokumenty w 

terminie do: 

a. końca ferii zimowych – na semestr wiosenny 

b. do końca ferii letnich  - na semestr jesienny 

c. w uzasadnionych przypadkach dyrektor może przedłużyć terminy 

ubiegania się o przyjęcie do szkoły odpowiednio do połowy 

września albo do końca lutego. 

 

4. Na semestry wyższe niż pierwszy w szkole ponadpodstawowej może być 

przyjęty kandydat, który przedłoży świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej lub złoży egzamin kwalifikacyjny ze wszystkich 

przedmiotów występujących w planie nauczania i występujących na 

semestrach niższych od tego, na który ubiega się o przyjęcie. 

 

5. Kandydat, który przedłożył świadectwo stwierdzające,że nie ukończył 

danej klasy może być przyjęty do klasy wyższej, jeżeli przedmiot, z 

którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w szkole dla 

dorosłych. 

 

6. Słuchaczowi Centrum powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat 

od daty przerwania nauki zalicza się przedmioty, z których uzyskał 

poprzednio ocenę wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia. 



7. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole 

zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych 

występujących w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i 

zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

 

8. Zwolnienie to może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki 

lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu 

nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminach eksternistycznych. 

 

 

 

9. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 7 i 8 w 

dokumentacji z przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku 

uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie 

jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych 

przedmiotów zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 

 

10. Słuchacze Centrum są oceniani, klasyfikowani i promowani zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania opracowanym i przyjętym do 

realizacji przez Radę Pedagogiczną Centrum. 

 

11. Wewnętrzny system oceniania ma na celu: 

a. informowanie słuchaczy o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i 

postępach w tym zakresie 

b. pomoc słuchaczom w umiejętnym realizowaniu samokształcenia i 

samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

c. motywowanie słuchaczy do systematycznej pracy 

d. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

ze słuchaczem dorosłym 

 

12. System oceniania wewnątrzszkolnego w Centrum obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz 

informowanie o nich słuchaczy, 

b. ocenianie i klasyfikowanie słuchaczy 

c. przeprowadzanie egzaminów 

d. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru  

     / roku szkolnego/ i warunki ich poprawiania. 

 

13. W Centrum każdy nauczyciel na początku każdego semestru informuje 

słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych. 



 

14. Wszystkie oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 

 

15. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawienie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego 

występują specyficzne trudności w uczeniu się. 

 

16. Wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności słuchaczy i młodzieży 

zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik nr 4 

do statutu 

 

 

 

VIII. Rodzice 
 

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i 

kształcenia młodzieży. Formy tego współdziałania realizuje się przez prawo 

rodziców do: 

a.   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, 

b.  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji 

      ( informuje szkoła macierzysta ucznia ), 

c. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka,   jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w 

nauce, 

d.  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i 

dalszego kształcenia swych dzieci, 

e. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy 

Ośrodka. 

 

 

IX. Prawa i obowiązki słuchaczy i uczniów     

Centrum 
 

 

1. Słuchacze Centrum: 

a. Słuchacze Centrum mają prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej. 



 właściwego zabezpieczenia odpowiednich warunków 

pobytu w szkole  zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności 

  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym. 

 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności 

dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i 

religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce. 

 pomocy w przypadkach trudności w nauce. 

 pomocy w innych sprawach osobistych i zawodowych. 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego. 

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, 

środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas 

zajęć pozaszkolnych. 

 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową 

oraz zrzeszenia się w organizacjach i innych agendach 

działających w szkole. 

 korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych w czasie przerw na korytarzu i boisku. 

 

b.  Słuchacze Centrum mają obowiązek przestrzegania postanowień 

zawartych w statucie szkoły,a zwłaszcza dotyczących: 

 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych,    konsultacjach i w życiu szkoły 

 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów, nauczycieli i  innych pracowników szkoły 

 odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz 

rozwój 

 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

 usprawiedliwiania nieobecność na zajęciach edukacyjnych 

 przestrzegania zakazu korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

zajęć edukacyjnych. Urządzenia te muszą być w czasie 

zajęć wyłączone. 

 

c. Za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz 

szkoły i środowiska  oraz aktywną postawę słuchacz Centrum może 

być wyróżniony: 



 -pochwałą ustną na forum semestru i szkoły  

 -nagrodą rzeczową lub pieniężną 

d. W przypadku naruszenia postanowień statutu szkoły przez 

słuchaczy Centrum    przewiduje się stosowanie następujących kar: 

 -upomnienie 

 -nagana 

 -skreślenie z listy słuchaczy po konsultacji z samorządem 

semestralnym i  szkolnym 

 

e. Skreślenie z listy słuchaczy Centrum może nastąpić w przypadku: 

 przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania 

alkoholu na terenie szkoły 

 używania i rozprowadzania środków odurzających  

 kradzieży mienia osobistego innych słuchaczy lub mienia 

szkolnego 

 samowolnego zaniechania nauki  

 innych drastycznych sytuacji 

 nie uczęszczania na zajęcia –nieobecność 

nieusprawiedliwiona powyżej 50%, 

 wulgarnego zachowania wobec kolegów, pracowników, 

nauczycieli i innych osób, 

 nie przestrzegania zakazu korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego. 

 

f. Nie dopuszcza się stosowania kar naruszających nietykalność 

osobistą i godność  słuchacza. 

g. Decyzje o skreśleniu słuchacza podejmuje dyrektor na podstawie 

uchwały Rada Pedagogiczna Centrum. 

 

2. Uczniowie Ośrodka. 

a. Na kurs do Ośrodka przyjmowana jest młodzież na podstawie 

zgłoszeń szkół zawodowych. 

b. Uczeń ma prawo: 

 znać oceny swego stanu wiedzy, umiejętności oraz 

zachowania, 

 otrzymać do wglądu ocenione prace pisemne w terminie 3 

dni od sprawdzianu, 

 odwoływać się od niesłusznej, jego zdaniem oceny w 

kolejności: wychowawca, dyrektor Ośrodka zgodnie z 

zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 

 korzystania z pomieszczeń Ośrodka, boiska i urządzeń 

sportowych za zgodą osoby materialnie odpowiedzialnej, 



 swobodnie wyrażać swoje myśli i przekonania, jeśli nie 

naruszą tym  dobra innych osób 

 rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talent, 

 korzystać z pomocy nauczycieli w przypadku trudności w 

nauce, 

 uczeń ma prawo do życzliwego podmiotowego traktowania 

w procesie wychowawczym i dydaktycznym, do ochrony 

przed przemocą fizyczną, do poszanowania jego godności, 

 uczeń ma prawo do nie więcej niż jednego pisemnego 

sprawdzianu wiadomości dziennie. 

 Korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw na korytarzy i boisku. 

 

c. Uczeń ma obowiązek: 

 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych, 

 przestrzegania zasad kultury współżycia wśród 

społeczności Ośrodka, 

 okazywanie szacunku każdemu człowiekowi, stwarzanie 

atmosfery  wzajemnej życzliwości, 

 dbanie o wspólne dobro, ład i porządek, 

 schludnego ubierania się, zachowania czystości ciała i 

odzieży, 

 posługiwanie się poprawną polszczyzną bez używania słów 

uznanych za wulgarne, 

 w czasie przerw między zajęciami uczniowie powinni 

spacerować po korytarzu ośrodka lub na placu 

rekreacyjnym, 

 uczeń nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa 

narkotyków i innych środków odurzających, 

 spory należy rozstrzygać w kolejności: wychowawca, 

dyrektor, Rada Pedagogiczna, 

 przestrzegania zakazu korzystania z telefonów 

komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć 

edukacyjnych. Telefon komórkowy w trakcie wyżej 

wymienionych zajęć musi być wyłączony, 

 przestrzegania zakazu używania urządzeń elektronicznych 

w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć edukacyjnych. 

Wszelki posiadany sprzęt elektroniczny musi być 

wyłączony, 

 systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, 

 właściwie zachowywać się na zajęciach edukacyjnych tzn.  

                     - aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 



                     - nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom, 

 

 

d.  Regulamin Ośrodka określa rodzaje nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary. Nie mogą być 

stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

e. Statut Ośrodka może określić przypadki, w których rada 

pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do 

skreślenia ucznia z listy uczniów. 

f.      Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów Ośrodka w następujących   

przypadkach: 

 systematycznego nieuczęszczania na zajęcia (tydzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności ) 

 w przypadku nieobecności stanowiącej 50% zajęć 

lekcyjnych danego przedmiotu, 

 w przypadku drastycznego naruszenia norm współżycia 

społecznego na terenie Ośrodka i internatu – natychmiast ( 

np. przynoszenie na teren Ośrodka alkoholu, przychodzenie 

do Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

spożywanie na terenie Ośrodka alkoholu, wszczynanie 

awantur, 

 w przypadku lekceważenia zakazu korzystania z telefonu 

komórkowego oraz sprzętu elektronicznego, 

 w przypadku terroryzowania lub znęcania się fizycznie lub 

psychicznie nad kolegami, 

 w przypadku wulgarnego zachowania się wobec kolegów, 

pracowników Centrum, nauczycieli, wychowawców i 

innych osób, 

 kradzieży mienia osobistego innych uczniów lub mienia 

szkolnego, 

 świadomego niszczenia mienia Centrum. 

g.  Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych 

opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary. 

h. Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się 

uczniów i określić warunki ich uzyskiwania. 

i.      Uczeń ma prawo odwoływać się od jego zdaniem niesłusznej kary do 

Dyrektora Centrum, a w przypadku skreślenia z listy uczniów do organu 

nadzorującego 

 

 

 



X. Postanowienia końcowe 
 

1. Centrum może prowadzić działalność w formach pozaszkolnych, 

finansowaną ze środków podmiotów lub osób fizycznych zlecających 

ją. 

 

2.  Rozliczenia dokonywane są w formie wyodrębnionych środków 

specjalnych jako działalność pozabudżetowa Centrum. 

 

3.  Centrum może przyjmować dotacje i darowizny od osób 

fizycznych, prawnych instytucji z kraju i z zagranicy. 

 

4.  Centrum ma prawo posiadania okrągłej pieczęci urzędowej, 

wspólnej dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład o 

treści „Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we 

Wschowie. 

 

5.  Na świadectwach szkolnych, w indeksach, arkuszach ocen i innych 

dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Centrum 

podaje się nazwę szkoły. Nazwa centrum umieszczona jest na pieczęci 

urzędowej, okrągłej z godłem państwa po środku i napisem 

zawierającym jego nazwę w otoku. 

 

6.  Centrum prowadzi archiwum wspólne dla wszystkich szkół 

wchodzących w jego skład. 

 

7.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową i materiałową określoną 

przez odrębne przepisy. 

 

8.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w formie uchwały Rady 

Pedagogicznej Centrum. 

 

9.  Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie może 

być podjęta bezwzględną większością głosów. 

 

10.  Dyrektor Centrum po wyniesieniu kilku/pięciu/nowelizacji statutu 

upoważniony jest do opublikowania drogą zarządzenia tekstu 

jednolitego statutu. 

 

11.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą  

od 1.09.2004 

  

 



 

 

 

 

       

 

 


