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Załącznik 1 

 

STATUT 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu 

 

Rozdział 1  

Postanowienia wstępne (ogólne)  

§ 1  

Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu 

w ramach ZS.  

§ 2  

Centrum Kształcenia Ustawicznego (zwane w dalszym ciągu Centrum) znajduje się w Mielcu 

przy ul. Kilińskiego 24. Treści zawarte w Statucie ZS dotyczą również szkół dla Dorosłych  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i obejmują następujące rozdziały i paragrafy:  

1. Rozdział I § 1-8, 

2. Rozdział II § 1, 

3. Rozdział III § 1 – 25 i § 33 – 36, 

4. Rozdział IV § 1 – 8, 

5. Rozdział V § 6 – 7, 

6. Rozdział VI § 2, 

7. Rozdział VIII § 1-6, 

8. Rozdział IX § 1-6.  

Rozdział II  

Cele i zadania Centrum  

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 

się zasadami zawartymi w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych.  

§ 3 

W celu kształcenia i wychowania słuchaczy Centrum realizuje następujące zadania: 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Centrum: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wykonania zawodu, 
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2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru wykonywania zawodu lub 

podjęcia studiów w szkołach wyższych, 

3) rozbudza aspiracje naukowe i gotowość do samoedukacji i autonomii intelektualnej 

4) umożliwia słuchaczowi realizowanie indywidualnego toku nauki. 

2. Zapobiega niepowodzeniom szkolnym poprzez: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

słuchaczy. 

3. W zakresie działalności wychowawczej Centrum: 

1) umożliwia słuchaczom podtrzymanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu 

się na wartości kultur Europy i świata, 

2) przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

3) kształtuje szacunek do pracy poprzez udział słuchaczy w życiu szkoły i środowiska na 

zasadach podmiotowości i współpracy nauczyciel – słuchacz, 

4) kształtuje poczucie odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska naturalnego, 

5) słuchaczkom będącym w ciąży udziela urlopu oraz wszelkiej niezbędnej pomocy 

pedagogicznej, prawnej, psychologicznej, materialnej do ukończenia przez nią edukacji  

w miarę możliwości bez opóźnień. 

4. W zakresie działalności opiekuńczej Centrum zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne 

warunki nauki w czasie zajęć obowiązkowych: 

5. Formy opieki nad słuchaczami: 

1) rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych i materialnych przez opiekuna słuchaczy, 

2) otoczenie indywidualną opieką słuchaczy z zaburzeniami psychofizycznymi  

i niedostosowanych społecznie, 

3) udzielenie pomocy materialnej w przypadkach losowych lub szczególnie trudnej sytuacji 

finansowej,  

4) w celu przeciwdziałania agresywnym zachowaniom słuchaczy oraz przejawom patologii 

(palenie papierosów, picie alkoholu, handel środkami odurzającymi) zostaje wzmocniona 

kontrola przez nauczycieli, a osoby obce przebywające na terenie Centrum są legitymowane. 

6. Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły (Centrum) wykonują nauczyciele, opiekunowie 

oraz pedagog szkolny. 

7. Słuchacze mogą wpływać na dobór lub zmianę nauczyciela, opiekuna w razie sytuacji 

konfliktowej, która uniemożliwia dalszą współpracę ze słuchaczami po wyczerpaniu innych 

środków zaradczych. 
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8. Tryb postępowania w sprawie określonej w § 3 pkt. 7 

1) decyzje podejmuje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego spór. 

2) uczestnicy postępowania: 

• dyrektor, 

• wicedyrektor nadzorujący nauczyciela, 

• strony konfliktu może reprezentować nie więcej niż dwóch słuchaczy, 

• pełnomocnicy stron po jednej osobie wg wyboru (nauczyciel, nauczyciel związkowiec, 

pedagog lub inna osoba spośród pracowników Centrum). 

§ 4 

W celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych Centrum realizuje 

następujące zadania: 

• kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych  

i pozaszkolnych, 

• organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania wszystkich 

typów szkół, dla których istnieją plany nauczania, 

• współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr, 

• wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb środowiska lokalnego i regionu. 
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• prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów przygotowujących do zawodu, egzaminów 

eksternistycznych z programów szkół średnich, policealnych, dokształcających, 

aktualizujących wiedzę, 

• prowadzi doskonalenie nauczycieli i wykładowców zatrudnionych w centrum i innych 

placówkach, a także w szkołach, w zakresie kształcenia, dokształcania osób dorosłych  

w formach szkolnych i pozaszkolnych, 

• opracowuje i wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i wykładowców, 

• opracowuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz 

organizacyjne w zakresie kształcenia , dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, 

• współpracuje z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą 

§ 5 

Dyrektor ZS powołuje sekretarzy ds. pozaszkolnych form kształcenia. Sekretarze ds. 

pozaszkolnych form kształcenia: kierują organizowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem 

tych form zgodnie z przydzielonym im zakresem czynności. 

§ 6 

1. Słuchacze Centrum tworzą samorząd słuchaczy. 
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2. Opracowują i przedstawiają dyrektorowi ZS regulamin Samorządu Słuchaczy. 

§ 7 

1. Samorząd słuchaczy realizuje następujące zadania: 

1) organizuje społeczność słuchaczy do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych  

i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły, 

2) przedstawia władzom Centrum (Dyrektorowi ZS) opinie i potrzeby koleżanek i kolegów, 

spełnia rolę rzecznika interesów ogółu społeczności słuchaczy, 

3) współdziała z władzami Centrum w zapewnieniu słuchaczom właściwych warunków do 

nauki, 

4) dba o sprzęt i urządzenia szkolne, 

5) organizuje słuchaczy do wykonania niezbędnych prac na rzecz Centrum i środowiska, 

6) rozstrzyga spory miedzy słuchaczami, zapobiega konfliktom między słuchaczami  

i nauczycielami, zgłasza zaistniałe konflikty dyrekcji lub radzie pedagogicznej za 

pośrednictwem opiekuna semestru. 

7) dba o dobre imię i honor Centrum, kultywuje i wzbogaca jego tradycję. 

§ 8 

Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Centrum 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw słuchaczy takich jak: 

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami. 

2. Prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce. 

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań. 

4. Prawo redagowania i wydania gazetki szkolnej. 

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z Dyrektorem. 

6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

7. Zasady wybierania i działania organu samorządu określa szczegółowo regulamin 

samorządu słuchaczy. 

§ 9 

1. Samorząd Słuchaczy działa poprzez: 
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1) ogólne zebranie słuchaczy 

2) Rady oddziałów 

3) Rady Samorządu 

4) Komisji Problemowych 

5) Komisji Rewizyjnej 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa szczegółowo regulamin 

słuchaczy, którzy proponują słuchacze Dyrekcji Centrum. 

§ 10 

1. Samorząd Słuchaczy może posiadać własny fundusz pochodzący ze składek. 

2. Wysokość składek ustala Rada Samorządu. 

3. Funduszem Samorządu Słuchaczy dysponuje Rada Samorządu w porozumieniu  

z Dyrektorem ZS (lub inną osobą przez niego upoważnioną np. wicedyrektorem). 

Rozdział III 

Organizacja pracy Centrum 

§ 11 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział w szkołach dla dorosłych składających 

się ze słuchaczy uczących się w danym roku szkolnym wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i wpisanych do dziennika lekcyjnego. 

2. Decyzję w sprawie podziału oddziału na grupy przy nauczaniu niektórych przedmiotów 

podejmuje Dyrektor ZS zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. 

§ 12 

1. Podstawową formą pracy w szkołach dla dorosłych są konsultacje. 

2. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole dla dorosłych odbywają się w zasadzie we 

wszystkich semestrach co tydzień, wg rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu 

nauczania. 

3. Słuchacze mogą korzystać z różnych form zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez 

Centrum. 

§ 13 

W ZS jest powołana Państwowa komisja Egzaminacyjna (PKE) dla potrzeb CKU. Zasady jej 

funkcjonowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 36) z późniejszymi zmianami. 

§ 14 
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1. Dyrektor ZS lub wicedyrektor ds. Centrum powierza w szkołach dla dorosłych każdy 

oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu opiekunem. W miarę 

możliwości opieka ta powinna trwać przez cały okres nauczania w danym typie szkoły. 

2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji oddziału. 

Rozdział IV 

Zasady rekrutacji słuchaczy Centrum 

§ 15 

W szkołach dla dorosłych obowiązują następujące postanowienia: 

1. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną spośród 

nauczycieli zatrudnionych w ZS, wyznacza jej przewodniczącego oraz terminy posiedzeń. 

3. Nabór na semestry pierwsze do szkół odbywa się zgodnie z planem rekrutacji i limitami 

miejsc zatwierdzonym przez organ prowadzący ZS. 

§ 16 

Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna dla dorosłych sporządza listy przyjęcia 

kandydatów. 

§ 17 

Dyrektor ZS lub wicedyrektor ds. Centrum określa terminy składania podań przez 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie na semestry pierwsze i semestry wyższe zgodnie z 

przepisami prawa. Może wydłużyć termin składania podań, jeśli liczba kandydatów jest 

mniejsza od liczby miejsc. 

1. Może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu wstępnego, w przypadkach nie dokonania 

pełnego naboru. 

2. Może przyjąć w uzasadnionych przypadkach, kandydatów po rozpoczęciu zajęć w danym 

semestrze. 

3. Organizuje egzaminy klasyfikacyjne. 

§ 18 

1. Dyrektor ZS może odstąpić od powoływania szkolnej komisji rekrutacyjno -

kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc. 
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2. Dyrektor ZS określa warunki i decyduje o przyjęciu kandydatów na semestry pierwsze  

w przypadku, gdy odstąpiono od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej. 

§ 19 
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Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w semestrze, do którego słuchacz 

przychodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez dyrektora w formie 

egzaminów eksternistycznych. 

§ 20 

1. Jeżeli w oddziale, do którego słuchacz przychodzi, naucza się innego języka (języków) 

obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole a rozkład zajęć uniemożliwia mu 

uczęszczanie na zajęcia innego semestru w ZS, słuchacz może: 

1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale wyrównując we własnym 

zakresie braki programowe do końca roku szkolnego i zdać go w formie egzaminu 

klasyfikacyjnego, 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się  

w poprzedniej szkole i zdać go w systemie eksternistycznym. 

 

Rozdział V 

Pozaszkolne formy kształcenia 

§ 21 

Podstawą prawną działalności Centrum w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia 

w formach pozaszkolnych są rozporządzenia: Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 

r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216); Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia 

ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828). 

§ 22 

Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania także doskonalenia w formach 

pozaszkolnych są: kursy, szkolenia, seminaria, samokształcenia kierowane, kształcenie na 

odległość. 

§ 23 

ZS w skład, którego wchodzi Centrum, może organizować i prowadzić pozaszkolne formy 

kształcenia z własnej inicjatywy, lub na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji 

społecznych lub innych instytucji. 

§ 24 

Dyrektor ZS i wicedyrektor powołują opiekunów, kierowników kursów i ustalają 

szczegółowy zakres ich obowiązków. 
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§ 25 

Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać: 

1) założenia organizacyjno - programowe określające: 

a) nazwę formy nauczania, 

b) cel edukacji, 

c) zakres tematyczny, 

d) zasady doboru uczestników, 

e) czas trwania i sposób organizacji, 

§ 26 

Centrum prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły 

średniej i policealnej. 

§ 27 

Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzone przez Centrum są 

finansowane ze środków podmiotu je zlecających w ramach działalności pozabudżetowej 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki słuchaczy 

§ 28 

Prawa i obowiązki słuchaczy Centrum 

1. Słuchacz ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, 

2) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

3) poszanowania i obrony własnej godności, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych jeśli nie naruszają dobra innych osób, 

5) zapoznania się z obowiązującymi programami nauczania, oraz stawianymi wymaganiami - 

słuchacz w szczególności powinien znać regulamin klasyfikowania i promowania słuchaczy 

6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny, 

7) korzystania z biblioteki szkolnej oraz ze wszystkich pomieszczeń szkolnych i środków 

dydaktycznych, 

8) uzyskania pomocy w zaopatrzeniu w podręczniki oraz materiały dydaktyczne, 

9) rzetelnej informacji o organizacji Centrum, 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową. 

§ 29 

Słuchacz ma obowiązek przestrzegania następujących postanowień: 
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1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

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

pracowników szkoły, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

2. Do obowiązków słuchaczy należy odbiór dokumentów po zakończeniu nauki; odbiór 

dokumentów pod warunkiem złożenia w sekretariacie karty obiegowej. 

§ 30 

1. Słuchacz nagradzany jest za: 

 rzetelną naukę, 

 pracę społeczna, 

 wzorową postawę, 

 wybitne osiągnięcia w nauce oraz działalność pozaszkolną. 

2. Nagrody przyznaje – na wniosek Rady Pedagogicznej, opiekuna klasy (grupy), nauczycieli 

przedmiotów, opiekunów organizacji szkolnych – dyrektor ZS. 

3. Rodzaje nagród: rzeczowa, książkowa, listy pochwalne i gratulacyjne, wyróżnienia. 

§31 

1. Słuchacz może być karany za: 

 udowodnioną kradzież na terenie szkoły 

 celowe niszczenie mienia szkoły 

 fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi słuchaczami 

 nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole 

 inne zachowanie chuligańskie (np. obraza nauczyciela) 

 umyślne niszczenie i dewastację sal lekcyjnych i pomocy naukowych 

2. Wymiar kary stosownie do popełnionego przewinienia może ustalać opiekun, nauczyciel 

uczący, dyrektor ZS, wicedyrektor Centrum lub samorząd słuchaczy. Usunięcie słuchacza ze 

szkoły za szczególne przewinienia dokonuje dyrektor ZS. 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące) jeśli 

słuchacz uzyska poparcie samych słuchaczy, Rady Pedagogicznej lub organizacji 

młodzieżowych. 

4. Słuchaczowi przysługuje odwołanie w terminie trzech dni od uzyskania wiadomości  

o ukaraniu. 
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5. Słuchacz wymieniony w pkt. 4 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Centrum po 

upływie semestru; decyzję o ponownym przyjęciu słuchacza podejmuje Dyrektor ZS lub 

wicedyrektor. 

§ 32 

Centrum wydaje słuchaczom świadectwa, dyplomy, indeksy, legitymacje szkolne  

i zaświadczenia wg wzorów i symboliki wg przepisów prawa oświatowego. 


