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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJA O CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

§ 1 

1. Nazwa i siedziba centrum: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 

Rubinkowskiego 8, zwane dalej także ,,Centrum”. 

2. Kształcenie zawodowe  odbywa się w formie stacjonarnej, zaocznej lub kursowej, 

3. Centrum  może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w różnych zawodach 

3. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1)   uczniach – należy przez to rozumieć uczniów  kształcących się w szkołach  dla 

młodzieży, 

2)   słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy kształcących się w szkołach dla 

dorosłych  

3)  nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

centrum, 

4)  centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego 

 

§ 2 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej CKZ  jest 

placówką publiczną  i podlega wszelkim regulacjom prawnym dotyczącym szkół 

publicznych. 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego  wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą przy 

ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej , zwanego dalej „Zespołem” 

3. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego  jest Powiat Ostrowski 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki  Kurator Oświaty.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

§ 3 

1. Celem Centrum jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, 

psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, słuchacza, 

kursanta i przygotowanie do pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie. 

2.  realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych  

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, słuchaczy, kursantów 

organizując zajęcia lekcyjne praktyczne i teoretyczne, 
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3. Celem kształcenia zawodowego w Centrum  jest przygotowanie uczących się do życia w 

warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

 

4. Do zadań Centrum należą: 

1) prowadzenie kształcenia zawodowego w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Nr 1 tj. technikum , branżowej szkoły I stopnia, szkoły policealnej 

 2) prowadzenie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych, o których mowa w 

przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 

umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; 

 3) opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla 

prowadzonego kształcenia; 

 4) przygotowywanie oferty kształcenia zawodowego skierowanej do uczestników tego 

kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami w tym 

zakresie; 

 5) gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia zawodowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez 

centrum kształcenia zawodowego;  

6) realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu 

nauczania dla danego zawodu; 

7) współpraca w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym 

oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe 

8) współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych 

urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego pracowników; 

9) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie dyplomu z 

kwalifikacji w zawodzie. 

 

§ 4 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku 

uczniów, słuchaczy , kursantów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

obowiązujących w centrum  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w 

szczególności: 

1) każdy oddział, kurs powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej opiekunem , 

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna roku:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności opiekuna  lub z 

przyczyn organizacyjnych centrum,  

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego opiekuna.  

3. Wnioski w sprawie zmiany opiekuna nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich 

załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni. 
 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
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§ 5 

Organami Centrum  są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

5 Samorząd Słuchaczy 

 

§ 6 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością centrum oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

szkole, 

3) współpraca z Radą Pedagogiczną, 

4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

5) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym centrum, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi centrum, 

7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 

słuchaczom, kursantom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez centrum, 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

9) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania,  

10) skreślenie ucznia z listy uczniów, słuchaczy, kursantów, 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy, należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w centrum nauczycielami i 

pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników centrum, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom centrum, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników centrum, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników centrum , którzy 

mają status pracowników samorządowych, 

6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 
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7) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom, kursantom  i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez centrum, 

9) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 
 

§ 7 

1. Dyrektor  wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w centrum. 

2. Zarządzenia Dyrektora  podlegają ogłoszeniu w BIP szkoły  i na tablicy ogłoszeń 

 

§ 8 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem centrum w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy centrum, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, słuchaczy i kursantów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad centrum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy centrum , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego centrum, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w centrum, 

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

centrum,  

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w centrum oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
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spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników centrum. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w 

wymienionym regulaminie. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

§ 9 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Centrum pracuje zgodnie z podziałem na semestry. 

 

§ 10 

1. Podstawową jednostką organizacyjną  jest oddział lub grupa. 

2. Liczba uczniów, słuchaczy, kursantów w oddziale nie powinna przekraczać 25  

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę uczniów, słuchaczy, kursantów  ustala 

się w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia możliwość korzystania z: 

 1) pomieszczeń pracowni przedmiotów teoretycznych z niezbędnym wyposażeniem; 

  2) pomieszczeń pracowni:  

    - budowlanej 

    - diagnostyki samochodowej 

    - kontroli jakości i spawalnictwa 

    - obróbki ręcznej 

    - obróbki drewna 

    - samochodowej- silniki 

    - obróbki mechanicznej 

    - samochodowej- podwozia i  nadwozia 

    - elektryki i elektroniki samochodowej 

    - fryzjerskiej 

3) biura technicznego 

4) wypożyczalni narzędzi 

5)  pomieszczeń administracyjno – gospodarczych; 
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6. W Centrum znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kierunków kształcenia funkcjonujących w 

Zespole Szkół Nr 1 

§ 11 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 12 

1. W kształceniu zawodowym stacjonarnym i zaocznym oraz na kursach plan nauczania 

zawiera przede wszystkim zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone 

w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.  

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach, w semestrze ustalonym przez Dyrektora. Wymiar praktyki 

zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona 

nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 

4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach 

godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor może także rozłożyć w czasie 

przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie 

mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar 

praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej. 

 

§ 13 

1. Centrum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem  lub za 

jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 

Dyrektor. 

2. W centrum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w centrum przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

§ 14 

1. W centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli 

reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o 

pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy. 
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3. W centrum mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska 

urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 

1) główny księgowy, 

2) sekretarz szkoły, 

3) pracownik administracyjny 

4) konserwator 

5) sprzątaczka 

4. Zadaniami innych pracowników centrum jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w 

zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.  

 

§ 15 

1. W centrum tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora regulują odrębne przepisy. 

 

§ 16 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą 

potrzeby i zainteresowania słuchaczy, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

2) przestrzeganie zapisów Statutu, 

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego, 

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu, 

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, słuchaczy, kursantów, 

3.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność:  

1) za jakość nauczania,  

2) za bezpieczeństwo słuchaczy/uczniów, 

3) za stan pomieszczeń, warsztatu pracy, sprzętu oraz środków dydaktycznych jemu 

powierzonych, 

 

§ 17 

1. Zadaniem opiekuna oddziału, grupy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

słuchaczami, kursantami  powierzonego oddziału lub grupy, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, słuchacza, kursanta, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez ucznia, słuchacza, kursanta. 

2. Opiekun oddziału lub grupy  w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:  

1) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

działań wychowawczych, 
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2) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

3) śledzić postępy w nauce swoich podopiecznych, 

4) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich podopiecznych na zajęcia, 

3. Opiekun oddziału/grupy prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy 

dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, indeksy itp.). 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SŁUCHACZY KURSANTÓW 

 

§ 18 

1. Uczeń, słuchacz, kursant  ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych,  

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

4) poszanowania swej godności, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 

2. Uczeń, słuchacz, kursant  ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, 

a zwłaszcza: 

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

2) obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniu z zakresu BHP i PPoż 

3) być przygotowanym do każdych zajęć, 

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w centrum, 

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

7) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach, 

8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych, 

9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 

w salach lekcyjnych i budynkach  centrum podczas zajęć  w jakiejkolwiek formie, chyba 

że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia 

telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym), 

 

§ 19 

1. Uczeń, słuchacz, kursant może być skreślony z listy za: 

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie 

nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole, 

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi 

podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w 

szkole, 
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3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie 

centrum, 

4) opuszczenie więcej niż 50%  godzin zajęć z danego przedmiotu w semestrze 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania, 

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, 

6) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio 

zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku, 

6. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z 

uzasadnieniem według następującej procedury:  

1) kieruje skargę do Dyrektora , który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją 

rozwiązuje bądź konsultuje z organami centrum, 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi 

skarżącemu. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

 

§ 20 

1. Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia, słuchacza, kursanta, 

2)  Wykonywanie projektów realizowanych w ramach zajęć praktycznych 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 

§ 21  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia / słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi / słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju, 

3) Motywowanie ucznia / słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia / słuchacza, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 22 

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora. Ustalone 

zasady obowiązują wszystkich nauczycieli uczących. 

2. Nauczyciele na początku każdego semestru informują uczniów / słuchaczy o: 



11 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów / słuchaczy, 

§ 23 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z 

praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun 

praktyk zawodowych. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna ocena klasyfikacyjna z 

dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję na semestr programowo 

wyższy ani na ukończenie szkoły. 

3. Oceny są jawne dla ucznia / słuchacza. 

4. Na wniosek ucznia / słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi / słuchaczowi. 

Prace pisemne z danego semestru nauczyciel przechowuje do końca każdego semestru. 

 

§ 24  

1. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych oraz klasyfikowania na 

dwa semestry.  

2. Oceny semestralne ustala się w stopniach według następującej skali:  

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 

 

§ 25 

1. Uczeń / słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 26  
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1. Centrum Kształcenia Zawodowego używa pieczęci urzędowej o następującej treści: 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowi Mazowieckiej 

2. Tablice i pieczęcie szkoły mają treść: Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia 

Zawodowego  ul. Rubinkowskiego 8 ;  07-300 Ostrów Mazowiecka 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie 

centrum  w godzinach jej urzędowania. 

4. Centrum  jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej centrum określają 

odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Centrum  i uchwala jego 

zmiany lub uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor  oraz każdy kolegialny organ , a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności centrum. 

4. Statut centrum udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

www.zs1.ostrowmaz.com 

5. Dyrektor  jest upoważniony, po naniesionych zmianach do Statutu, do przygotowania 

tekstu jednolitego Statutu. 

6. Dyrektor , po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności centrum. 

7. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego  wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez 

Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół  Nr 1  z mocą obowiązującą od  26.11.2019 r. 


