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Poz. 1940
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UCHWAŁA NR LXXIII.1028.2018
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej
Górze
Na podstawie art. 88 ust. 7, art. 98 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn zm.1)), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn zm.2)) nadaje się:
STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1
„BUDOWLANKA” W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
(„Centrum”) jest zespołem szkół i placówek.
2. W skład Centrum wchodzi:
1) Technikum nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50;
2) Branżowa Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50;
3) Szkoła Policealnej nr 1 w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50;
4) Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50.
3. Siedziba Centrum mieści się w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50.
4. Ustalona nazwa używana jest przez Centrum w pełnym brzmieniu na pieczęciach i tablicach: „Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze”.
§ 2. Centrum kształci w następujących zawodach:
1) w Technikum nr 1 w Zielonej Górze: technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik
inżynierii sanitarnej, technik geodeta, technik drogownictwa, technik budowy dróg, technik inżynierii
środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy;
2) w Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze: monter budownictwa wodnego, ogrodnik;
3) w Szkole Policealnej nr 1 w Zielonej Górze: technik geodeta, technik budowy dróg, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta.
§ 3. 1. Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Zielona Góra.
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000 i 1290.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r., poz. 1000, 1349 i 1432.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1940

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 4. Zespół jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra i prowadzi gospodarkę finansowaną zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 5. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe;
2) statucie – należy przez to rozumieć statut Centrum;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum;
4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Centrum;
5) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych uczniów i niepełnoletnich słuchaczy;
6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów i słuchaczy Centrum;
7) pracownikach niepedagogicznych – należy przez to rozumieć ogół pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w Centrum.
Rozdział 2
Cele i zadania Centrum
§ 6. Centrum realizuje zadania z zakresu kształcenia zawodowego prowadzonego w oparciu o podstawy
programowe i programy nauczania w danym zawodzie w odpowiednim typie szkoły, a także inne zadania
zlecone przez organ prowadzący.
§ 7. Celem Centrum jest:
1) wyposażanie ucznia w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne;
2) wdrażanie do poszanowania praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, wartości
humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości;
3) kształtowanie umiejętności ciągłego samokształcenia i mobilności edukacyjno – zawodowej,
zwiększającej szanse na aktywność na ryku pracy.
§ 8. Do zadań Centrum w szczególności należy:
1) kształcenie uczniów zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu;
2) organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych, w zakresie całego lub części programu nauczania dla
danego zawodu;
3) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb rynku pracy w formach:
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b) kursów umiejętności zawodowych,
c) kursów kompetencji ogólnych;
4) organizowanie i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów podejmujących decyzję
o wyborze kierunku kształcenia;
5) organizowanie informacji zawodowej;
6) organizowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
§ 9. Oprócz zadań określonych w § 8 Centrum może:
1) organizować i prowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie,
we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu;
2) współpracować z urzędami pracy oraz pracodawcami w zakresie szkolenia bezrobotnych oraz
kształcenia ustawicznego pracowników;
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3) współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności
zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego;
4) realizować zadania zlecone przez organ prowadzący, w tym:
a) współdziałać z pracodawcami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi (krajowymi
i zagranicznymi) celem tworzenia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i technicznotechnologicznych,
b) uczestniczyć lub prowadzić projekty edukacyjne,
c) organizować konferencje, seminaria,
d) opracowywać i upowszechniać różnego rodzaju publikacje, informatory, instrukcje, foldery, ulotki, filmy
i inne materiały.
Rozdział 3
Organy Centrum i zasady współpracy
§ 10. Organami Centrum są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców.
§ 11. Centrum kieruje dyrektor, który:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) kieruje działalnością Centrum oraz reprezentują ją na zewnątrz;
3) opracowuje arkusz organizacyjny Centrum;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem uczniom, słuchaczom i nauczycielom bezpieczeństwa
w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
8) dba o powierzone mienie;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
§ 12. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
§ 13. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Centrum, w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni we wszystkich
szkołach i placówce wchodzącej w skład Centrum.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
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§ 14. 1. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
2. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form
działalności dydaktycznej i wychowawczej Centrum.
4. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum. Informacje dotyczące
bezpośrednio niepełnoletniego słuchacza mogą być udzielane tylko rodzicom.
§ 15. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Centrum.
§ 16. 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby jej członków.
2. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna
z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
§ 17. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programów i planów pracy Centrum;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów/słuchaczy Centrum;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum;
5) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku dyrektora Centrum o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy
Centrum;
7) uchwalanie projektu zmian i zatwierdzenie zmian w statucie Centrum.
§ 18. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
§ 19. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) programy kształcenia w zawodzie oraz inne programy;
3) propozycje dyrektora placówki w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;
4) sposób dostosowania warunków przeprowadzenie egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
5) projekt innowacji do realizacji w Centrum;
6) projekt planu finansowego Centrum;
7) kandydata na stanowisko dyrektora Centrum;
8) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Centrum odznaczeń
nagród i innych wyróżnień;
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9) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze;
10) kandydata do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
11) pracę dyrektora w związku z jego oceną;
12) wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta dla dyrektora.
§ 20. 1. W Centrum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Centrum.
3. Zasady wyboru przedstawicieli oraz działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów Centrum.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Centrum.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski we wszystkich
sprawach Centrum.
§ 21. 1. Rada rodziców Centrum stanowi reprezentację ogółu rodziców .
2. Skład rady rodziców określa ustawa.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których
mowa w ustawie – do rady rodziców Centrum.
§ 22. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów Centrum, organu prowadzącego
Centrum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach
Centrum.
§ 23. 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Centrum;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Centrum;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Centrum;
2. Rada rodziców ponadto:
1) organizuje formy działalności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań statutowych
Centrum;
2) w celu wspierania statutowej działalności Centrum, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł w granicach prawa;
3) fundusze, o których mowa w pkt 2, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady
rodziców; do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku
są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców;
4) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
§ 24. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Centrum, który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji
oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
§ 25. 1. Organy Centrum współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając
obowiązującego prawa i nie ingerując w swoje kompetencje.
2. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz
podnoszenie poziomu pracy Centrum.
§ 26. 1. Spory pomiędzy organami są rozpatrywane na terenie Centrum. Pierwszą instancją do
rozstrzygania sporów jest dyrektor.
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2. Spory są rozstrzygane w drodze:
1) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów;
2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma
dyrektor Centrum, uwzględniający zakres kompetencji poszczególnych organów.
3. W przypadku, gdy jedną ze stron sporu jest dyrektor, organem rozstrzygającym jest organ prowadzący.
Rozdział 4
Organizacja Centrum
§ 27. 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia
ogólnego ustalonej dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Centrum, są organizowane w oddziałach.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 28. W ramach kształcenia ogólnego uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania.
§ 29. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Centrum są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) obowiązkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu praktycznej nauki zawodu;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów/słuchaczy;
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej.
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
§ 30. 1. Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń dydaktycznych z odpowiednim wyposażeniem, w tym laboratoriów i pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych),
2) warsztatów szkolnych,
3) biblioteki z czytelnią,
4) obiektów sportowych,
5) pomieszczenia dla organizacji uczniowskich,
6) pokoju nauczycielskiego,
7) gabinetu pielęgniarki,
8) szatni i innych pomieszczeń użytkowych.
2. Centrum udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim. Udostępnienie bazy
centrum może nastąpić pod warunkiem, że w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania
Centrum.
3. Warsztaty szkolne są zorganizowane w systemie pracownianym.
4. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się poza pracowniami warsztatów szkolnych np.:
u pracodawców – na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.
5. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni, pomieszczeń warsztatów szkolnych i obiektów sportowych
określają ich regulaminy.
§ 31. 1. Uczniowie Centrum korzystają z biblioteki.
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2. Organizację i zadania biblioteki Centrum określa rozdz. 8 niniejszego statutu.
§ 32. 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum
opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem ramowych planów nauczania i przepisów wykonawczych
dotyczących kwalifikacyjnych kursów zawodowych i organizacji centrów kształcenia praktycznego.
2. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii:
1) zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza dyrektor ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych w Centrum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 33. 1. Zakres działania pracowni odpowiada działom określonym podstawami programowymi kształcenia
w zawodach oraz szczegółowymi programami nauczania.
2. Zespoły pracowni i działów mogą być nadzorowane przez kierowników.
§ 34. Podstawową jednostką organizacyjną uczestników zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów
realizujących program nauczania sporządzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie,
których liczebność określa rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
§ 35. 1. Dyrektor, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, może zmniejszyć liczbę uczniów
w grupie, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć.
2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach, jeśli spełnione są warunki bezpieczeństwa dopuszczalne
jest łączenie grup.
3. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Centrum,
opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, w terminie do 30 kwietnia
każdego roku.
§ 36. 1. Na podstawie arkusza organizacyjnego, zaopiniowanego przez organ nadzorujący oraz
zatwierdzonego przez organ prowadzący, dyrektor centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych i innych.
2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania.
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 37. 1. Jednostka zajęć praktycznych trwa 55 minut.
2. Jednostka zajęć innych niż praktyczne trwa 60 min.
§ 38. Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w formie zaocznej w części teoretycznej mogą
prowadzone być za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
§ 39. 1. Praktyczna nauka zawodu i inne zajęcia organizowane są przez Centrum na podstawie umowy
zawartej przez dyrektora Centrum ze szkołami lub innymi instytucjami, za wiedzą organu prowadzącego.
2. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Centrum, a danym zakładem pracy.
§ 40. Centrum zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć i na przerwach.
Rozdział 5
Pracownicy Centrum
§ 41. 1. Nauczycieli i innych pracowników Centrum zatrudnia dyrektor.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
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3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzonych zajęć
z zakresu praktycznej nauki zawodu zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Stan zatrudnienia w Centrum określa arkusz organizacji.
§ 42. 1. Zakres zadań nauczycieli:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć praktycznych;
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt;
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów/słuchaczy;
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania uczniów/słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach;
2) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym programem nauczania;
3) bieżącego wypełniania dokumentacji pedagogicznej;
4) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów/słuchaczy;
5) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał.
§ 43. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i efekty tej pracy, a także za rozwój i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów/słuchaczy.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodzie oraz zadań zawartych w programach, planach
pracy i statucie Centrum;
2) uczestniczenia w pracach zespołu opracowującego lub wybierającego program kształcenia w zawodzie,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
3) opracowywania planów w formie rozkładu materiału nauczania;
4) tworzeniu własnego warsztatu pracy, opracowywanie instrukcji ćwiczeń i innych materiałów
edukacyjnych;
5) znajomości i przestrzegania wdrożonych w Centrum procedur i regulaminów;
6) dostosowania wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
7) współpracy z pedagogiem i zespołem nauczycieli w sprawie udzielania pomocy psychologiczno
pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi między innymi poprzez:
a) diagnozowanie sytuacji i potrzeb ucznia;
b) stymulowania rozwoju ucznia, jego zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru
w oparciu o rozpoznawanie potrzeb dydaktycznych uczniów;
c) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń w zakresie praktycznej nauki zawodu;
8) systematycznej kontroli umiejętności i wiadomości uczniów;
9) bezstronnego, rzetelnego i sprawiedliwego oceniania bieżącego z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
10) uzasadniania ocen;
11) zachowania jawności ocen dla ucznia i rodziców;
12) doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i merytorycznych przez samodzielne pogłębianie
swojej wiedzy, uczestniczenie w różnych formach podnoszenia kwalifikacji w ramach wewnętrznego systemu
doskonalenia;
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13) przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego Centrum;
14) dbania o modernizację pracowni, w których realizuje godziny dydaktyczne, zgodnie ze zmieniającą się
techniką i technologią;
15) współodpowiedzialności materialnej za wyposażenie w pracowniach, w których prowadzi zajęcia;
16) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w pracowni, w której prowadzi zajęcia;
17) aktywnego uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych i zadaniowych działających w Centrum;
18) przygotowania i uczestniczenia w egzaminach: klasyfikacyjnych, poprawkowych, zawodowych;
19) uczestniczenia w pracach zespołów nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
oraz za porozumieniem dyrektorów również w innych szkołach, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem;
20) przestrzegania dyscypliny pracy, aktywnego pełnienia dyżurów, natychmiastowego informowania
dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
21) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych uczniów, słuchaczy i rodziców;
22) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze.
§ 44. Nauczyciel odpowiada w szczególności za:
1) jakość kształcenia, wychowania i opieki powierzonych mu uczniów/słuchaczy;
2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
3) bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy podczas prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych oraz
podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów.
§ 45. Zadaniem wychowawcy oddziału/grupy jest:
1) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
2) prowadzenie dzienników zajęć;
3) nadzór nad dzienniczkami uczniowskimi/słuchaczy;
4) usprawiedliwianie nieobecności ucznia;
5) sporządzanie comiesięcznej frekwencji dla szkół macierzystych;
6) sporządzenie, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, roczną lub semestralną, wykazu ocen
przewidywanych;
7) prowadzenie dokumentacji klasyfikacyjnej śródrocznej lub semestralnej i rocznej;
8) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich;
9) bieżące konsultacje z rodzicami;
10) stała współpraca z pedagogiem Centrum oraz wychowawcą ze szkoły macierzystej;
11) rozpoznawanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów;
12) realizacja zadań zawartych w planie wychowawczym i profilaktyki;
13) praca w zespole pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów;
14) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w grupie/oddziale, której jest wychowawcą;
15) zapoznanie uczniów z dokumentami prawa wewnętrznego Centrum oraz wynikami badania
efektywności kształcenia i wychowania w Centrum;
16) tworzenie warunków do samorządności, przyjmowania wniosków i opinii od uczniów i przekazywania
ich dyrekcji.
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§ 46. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony dyrektora Centrum, kadry kierowniczej, pedagoga, rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych
w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
§ 47. Nauczyciel podlega nadzorowi pedagogicznemu, który sprawuje dyrektor Centrum.
§ 48. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z wewnętrznym regulaminem biblioteki;
b) prowadzenie działalności czytelniczej i informacyjnej;
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa;
d) realizacja zadań dotyczących edukacji czytelniczej;
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:
a) gromadzenie zbiorów;
b) opracowywanie, ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) selekcjonowanie zbiorów;
d) sporządzanie projektów budżetu biblioteki;
e) prowadzenie dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeń, dziennika pracy
biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków oraz innej dokumentacji pracy biblioteki.
Rozdział 6
Prawa oraz obowiązki uczniów. Tryb składania skarg i wniosków
§ 49. 1. Uczeń ma prawo do:
1) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
2) informacji o działalności Centrum;
3) rozwijania zainteresowań i zdolności;
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
5) opieki wychowawczej oraz higienicznych warunków pobytu i nauki w Centrum;
6) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej;
7) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z pomocy dydaktycznych i zasobów biblioteki;
10) aktywnego uczestniczenia w życiu Centrum;
11) korzystania ze wsparcia doradcy zawodowego w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno –
zawodowych;
12) korzystania z opieki i porad pedagoga szkolnego.
2. W przypadku naruszania praw uczeń może odwołać się do:
1) nauczyciela wychowawcy, gdy jego prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik Centrum;
2) dyrektora, gdy prawa narusza nauczyciel wychowawca.
§ 50. Uczeń ma obowiązek:
1) właściwego zachowania podczas zajęć i przestrzegania wewnętrznego prawa obowiązującego
w Centrum;
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2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu Centrum;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Centrum;
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum;
6) przestrzegania warunków noszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
§ 51. 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) dobre wyniki w nauce;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) osiągnięcia w konkursach;
4) wysoką frekwencję;
5) działalność na rzecz Centrum i środowiska.
2. Ustala się rodzaje nagród:
1) pochwała nauczyciela wychowawcy;
2) pochwała dyrektora Centrum;
3) dyplom uznania;
4) nagroda rzeczowa.
§ 52. Uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie obowiązków;
2) nieprzestrzeganie zapisów statutu oraz regulaminów Centrum;
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie na terenie placówki narkotyków lub innych środków odurzających;
4) przebywanie na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
5) nagminne utrudnianie prowadzenia zajęć;
6) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
7) kradzież mienia na terenie Centrum;
8) zachowania zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Centrum;
9) wulgarne zachowanie, użycie siły wobec nauczyciela, pracownika, kolegi/koleżanki oraz inne
przewinienia uchybiające ogólnie przyjętym normom współżycia w grupie.
§ 53. Ustala się rodzaje kar:
1) ustne upomnienie nauczyciela wychowawcy;
2) pisemna nagana nauczyciela wychowawcy;
3) ustne upomnienie dyrektora,
4) pisemna nagana dyrektora szkoły;
5) skreślenie z listy uczniów.
§ 54. 1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
§ 55. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku:
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1) jeśli uczeń nie uzyskał minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu i pozytywnej
oceny;
2) naruszenia przyjętych norm współżycia w grupie, po wcześniejszym zastosowaniu gradacji kar;
3) rażącego naruszenia postanowień Statutu, bez zastosowania gradacji kar.
§ 56. W przypadku otrzymania kary, uczeń ma prawo odwołać się do:
1) dyrektora placówki, gdy kara została udzielona przez nauczyciela wychowawcę;
2) organu nadzoru pedagogicznego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Centrum.
§ 57. 1. Od decyzji w sprawie nagrody przysługuje uczniowi prawo odwołania do dyrektora Centrum.
Odwołanie powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Od decyzji w sprawie kary przysługuje uczniowi prawo odwołania do dyrektora Centrum. Odwołanie
powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje uczniowi prawo odwołania do Kuratora
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem
dyrektora Centrum.
§ 58. 1. Uczeń ma prawo złożyć:
1) skargę/wniosek do wychowawcy, pedagoga;
2) skargę/wniosek do dyrektora Centrum.
2. Skarga/wniosek wnoszona do dyrektora Centrum musi mieć formę pisemną.
3. Skargę/wniosek może wnieść uczeń lub jego rodzice.
§ 59. 1. Dyrektor Centrum rozpatruje skargę/wniosek w ciągu 7 dni od dnia złożenia.
2. Od decyzji dyrektora Centrum przysługuje uczniowi odwołanie do rady pedagogicznej wciągu 7dni od
otrzymania decyzji.
§ 60. 1. Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
2. Od decyzji rady pedagogicznej uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje w terminie
14 dni odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
Rozdział 7
Bezpieczeństwo uczniów i pracowników
§ 61. 1. Centrum prowadzi działalność profilaktyczną z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa, m. in. w formie wykładów, pogadanek, instruktaży, szkoleń i ćwiczeń praktycznych,
zmierzających do przybliżenia, utrwalenia i praktycznego zastosowania zasad bezpieczeństwa.
2. Nowo przyjęci uczniowie zapoznawani są z przepisami bhp i ppoż. Obowiązującymi na terenie Centrum,
regulaminami pracowni oraz procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia, nagłych wypadkach oraz
zasadami ewakuacji.
3. Pracownicy Centrum odbywają regularne szkolenia dotyczące przepisów bhp i ppoż.
§ 62. 1. Za bezpieczeństwo zajęć podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść
odpowiadają:
1) w czasie zajęć ogólnokształcących i teoretycznych – nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) w czasie zajęć praktycznych – nauczyciel prowadzący zajęcia;
3) w czasie przerw między zajęciami – nauczyciel dyżurujący, inni pracownicy Centrum;
4) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza siedzibą Centrum – nauczyciel i ustalony opiekun.
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2. Przed lekcjami oraz w czasie przerw międzylekcyjnych wyznaczeni nauczyciele oraz opiekunowie pełnią
dyżury według opracowanego harmonogramu. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na zajęciach i na dyżurze
międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Centrum.
3. Za słuchaczy przebywających poza terenem Centrum w czasie zajęć, szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
Rozdział 8
Biblioteka Centrum
§ 63. 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznowychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
2. Zadania biblioteki szkolnej polegają na:
1) gromadzeniu i udostępnianiu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
i innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzeniu warunków do posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
3) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów;
4) wyrabianiu i pogłębianiu uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowaniu działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
6) przeprowadzaniu inwentaryzacji księgozbioru biblioteki Centrum.
§ 64. 1. Określa się organizację biblioteki Centrum:
1) z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji Centrum;
2) biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku;
3) każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki;
4) korzystanie z biblioteki jest bezpłatne;
5) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub uszkodzone przez siebie książki;
6) do 20 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki muszą być
zwrócone;
7) czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko;
8) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia zagubionej lub zniszczonej książki, jeśli odkupienie nie jest
możliwe, musi dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza;
9) słuchacze zapisywani są do biblioteki z początkiem każdego roku szkolnego na podstawie list słuchaczy,
zaś nauczyciele i pracownicy administracyjni – indywidualnie.
2. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele-bibliotekarze zgodnie z obowiązującymi przepisami i według
potrzeb.
§ 65. Określa się zasady współpracy biblioteki szkolnej z:
1) uczniami poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,
b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,
c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej;
2) nauczycielami poprzez:
a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych,
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d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;
3) innymi bibliotekami poprzez:
a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy,
imprezy czytelnicze itp.),
b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów,
c) wymiana wiedzy i doświadczeń.
Rozdział 9
Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania
§ 66. Warunki i sposób oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
określają odrębne przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§ 67. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określają odpowiednio: statut Technikum nr 1
w Zielonej Górze, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze, Szkole Policealnej nr 1 w Zielonej
Górze; Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 w Zielonej Górze.
Rozdział 10
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 68. 1. Główne cele wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
1) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowanie
indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
2) przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy
zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
3) przygotowanie ucznia do roli pracownika;
4) nawiązanie i utrzymanie współpracy z instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy oraz
poradnictwem w zakresie dokształcania kadr, poszukiwania miejsc pracy.
2. Zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
1) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do samodzielnego,
świadomego planowania kariery, a następnie podjęcia roli zawodowej;
3) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej;
4) gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych;
5) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
urzędach pracy, przychodniach lekarskich;
6) wskazywanie zainteresowanym uczniom źródeł dodatkowej informacji na temat rynku pracy;
7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia;
8) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkół;
9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:
a) tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
b) realizacji zadań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi zawodowej;
10) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz
udostępnienie ich osobom zainteresowanym;
11) współpraca z instytucjami wspierającymi działania doradcy zawodowego.
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Rozdział 11
Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu
§ 69. 1. Celem wolontariatu jest:
1) zwiększenie aktywności społecznej słuchaczy;
2) propagowanie wśród słuchaczy wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;
3) umożliwienie podejmowania działań przez słuchaczy na rzecz innych osób potrzebujących pomocy;
4) wspieranie działań słuchaczy na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze
szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.
2. Działania będą prowadzone poprzez:
1) organizowanie spotkań z wolontariuszami;
2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;
3) prowadzenie akcji charytatywnych.
3. Sposób organizacji i realizacji działań szkolnego wolontariatu określa odrębny regulamin.
Rozdział 12
Formy opieki i pomocy uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna
jest pomoc i wsparcie
§ 70. 1. Wychowawcy, nauczyciele i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką i wsparciem uczniów
potrzebujących pomocy.
2. Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem szkolnym
we wrześniu każdego roku szkolnego, a także na bieżąco w razie konieczności.
3. Centrum zapewnia uczniom bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie:
1) zajęć wyrównawczych;
2) indywidualnej pomocy wychowawców i nauczycieli;
3) porad dla uczniów;
4) porad i konsultacji dla rodziców;
5) zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i pracy;
6) pomocy pedagogicznej udzielanej przez pedagoga szkolnego.
§ 71. 1. Pomoc materialna dla uczniów ma charakter:
1) świadczenia o charakterze socjalnym:
a) dofinansowanie do wyżywienia i zakwaterowania ze środków budżetowych;
b) dofinansowanie wycieczek i plenerów z funduszy Rady Rodziców;
2) świadczenia o charakterze motywacyjnym:
a) stypendium za wyniki w nauce,
b) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
c) stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
§ 72. Centrum organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, umożliwiając im realizację
obowiązków szkolnych.
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Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 73. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy, przepisy
wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność zespołów, szkół ponadgimnazjalnych,
ponadpodstawowych i centrów kształcenia praktycznego.
2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach:
1) Technikum nr 1 w Zielonej Górze;
2) Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze;
3) Szkoły Policealnej nr 1 w Zielonej Górze;
4) Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 w Zielonej Górze.
§ 74. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 75. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 76. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Maciej Urbaniak

