STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I ZAWODOWEGO W BAŻANOWICACH

Podstawa prawna:
1. Art. 112 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59 z późn.
zm)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2017r w sprawie ramowych
statutów: publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego o środka
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r
poz. 1534r.)
4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.)

ROZDZIAŁ I - OGÓLNE INFORMACJE O CENTRUM
ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA CENTRUM
ROZDZIAŁ III - ORGANY CENTRUM I ICH KOMPETENCJE
ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA CENTRUM
ROZDZIAŁ V - NAUVCZYCIELE I PRACOWNICY CENTRUM
ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE , SAŁUCHACZE, KURSANCI CENTRUM
ROZDZIAŁ VII –POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozdział I.
Ogólne informacje o Centrum
§ 1.
1. Zespół placówek o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach,
zwane dalej „Centrum", działa na podstawie:
1) ustawy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59 z
późn.
zm)
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2017r w sprawie ramowych
statutów: publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego o środka dokształcania i
doskonalenia zawodowego,
3) niniejszego statutu.
2. Siedzibą „Centrum" są Bażanowice, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów.
3. Organem prowadzącym „Centrum" jest Powiat Cieszyński.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
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5. „Centrum" może tworzyć swoje filie na terenie Powiatu Cieszyńskiego.
6. „Centrum" używa pieczęci urzędowej o treści:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440
Goleszów.
7. „Centrum" jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
8. W skład „Centrum" wchodzą:
1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach, z siedzibą w Bażanowicach przy ulicy
Cieszyńskiej 11,
2) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bażanowicach, z siedzibą przy w
Bażanowicach ulicy Cieszyńskiej 11.
9. W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach działa utworzona
w dniu1 listopada 2010 r. filia w Ustroniu.
10. Filia nosi nazwę: „Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach - Filia
w Ustroniu".
11. Siedziba Filii: Ustroń, ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń.
12. Nazwa „Centrum” oraz Filii jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być
używany skrót nazwy.
13. Filia używa pieczęci urzędowej „Centrum", któremu jest organizacyjnie podporządkowana.
14. Przez uczniów „Centrum" rozumie się w dalszej części statutu także słuchaczy, kursantów
i pracowników młodocianych.
Rozdział II.
Cele i zadania „Centrum"
§ 2.
1. „Centrum" realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego, doradztwa oraz doskonalenia
zawodowego młodzieży i dorosłych wynikające z podstaw programowych kształcenia w zawodzie,
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne
i podmioty gospodarcze.
2. „Centrum" realizuje zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, zwanej dalej Ustawą oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego
programu nauczania dla danego zawodu,
2) prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych
pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 Ustawy
3) organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym:
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a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b) kursów umiejętności zawodowych,
c) kursów kompetencji ogólnych,
d) organizowanie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
e) kursów innych, niż wymienionych od a do d umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
4) opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla potrzeb
prowadzonego kształcenia,
5) przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku
pracy,
6) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych po kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz
w kwalifikacjach uzgodnionych ze szkołami.
Rozdział 3.
Organy „Centrum" i ich kompetencje
§ 3.
1. Organami „Centrum" są:
1) Dyrektor „Centrum",
2) Rada Pedagogiczna.
2. Dyrektor „Centrum":
1) reprezentuje „Centrum" na zewnątrz,
2) kieruje bieżącą działalnością szkoleniową i dydaktyczno – wychowawczą,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w „Centrum" nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
5) opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne „Centrum",
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym „Centrum",
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę „Centrum",
8) realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
9) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor „Centrum" jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w „Centrum" nauczycieli
i innych pracowników.
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4. Dyrektor „Centrum" jest jednocześnie dyrektorem dla wszystkich placówek wchodzących w jego
skład.
5. W „Centrum" funkcjonuje kierownik zespołów pracowni.
6. W „Centrum" funkcjonuje kierownik filii.
7. Kierownik filii powołany przez dyrektora „Centrum" kieruje placówką, o której mowa w § 1 ust. 9,
zgodnie z ustalonym zakresem czynności i odpowiedzialności.
8. W „Centrum" mogą zostać utworzone inne stanowiska kierownicze, w szczególności związane
z koordynacją projektów europejskich. Osoby piastujące te stanowiska będą je wykonywać na
podstawie zarządzenia Dyrektora na czas realizacji projektu.
§ 4.
1. W „Centrum" działa Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jako organ kolegialny w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia.
2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w „Centrum". W zebraniach Rady mogą
także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor „Centrum".
4. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) zatwierdzanie planów pracy „Centrum",
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy i kursantów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w „Centrum",
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w „Centrum",
5) uchwalanie statutu „Centrum".
5. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy „Centrum", w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego „Centrum",
3) wnioski Dyrektora „Centrum" w sprawie przyznania nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
nauczycielom zatrudnionym w „Centrum",
4) propozycje Dyrektora „Centrum" dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych zajęć dydaktycznych.
§ 5.
1. 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
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2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
3. Dyrektor „Centrum" wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia organ prowadzący
„Centrum" i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały
z przepisami prawa organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
§ 6.
Rada Pedagogiczna, wykonując zadania „Centrum" zobowiązana jest zasięgnąć opinii przedstawicieli
rodziców, uczniów i słuchaczy w sprawach wystąpienia do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności „Centrum", Dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w „Centrum".
§ 7.
1. Każdy z organów „Centrum" ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem.
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji współpracy pomiędzy organami „Centrum"
zobowiązuje się je do wymiany informacji pomiędzy sobą w szczególności w zakresie planowanych
i podejmowanych zadań i decyzji.
3. Współdziałanie organów „Centrum" powinno się odbywać w formie udziału poszczególnych
przedstawicieli na wspólnie organizowanych zebraniach.
4. Wszelkie sytuacje konfliktowe wewnątrz „Centrum" rozwiązywane są na zasadzie negocjacji
z zachowaniem wzajemnego poszanowania stron.
5. Organy „Centrum" współdziałają z właściwymi organami szkół i innych jednostek organizacyjnych
oraz podmiotami gospodarczymi, na rzecz których „Centrum" wykonuje swoje statutowe zadania
wymienione w § 2 Statutu.
6. Dyrektor szkoły lub innej jednostki organizacyjnej kierującej uczniów do „Centrum" w celu
odbycia praktycznej nauki zawodu, zawiera z „Centrum" umowę o praktyczną naukę zawodu, zwaną
dalej umową.
7. Umowa jest zawierana na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 4.
Organizacja „Centrum"
§8
1. „Centrum" prowadzi szkolenie praktyczne dla uczniów oraz słuchaczy w następujących zawodach
oraz kwalifikacjach:
1) Technik mechanik (311504),
2) Technik elektryk (311303),
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3) Technik mechatronik (311410),
4) Technik pojazdów samochodowych (311513),
5) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)
6) Technik renowacji elementów architektury (311210),
7) Technik budownictwa (311204),
8) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929),
9) Elektromechanik (741201),
10) Operator obrabiarek skrawających (722307),
9) Elektryk (741103).
2. Podstawową jednostką organizacyjną „Centrum" jest pracownia.
3. W „Centrum" tworzy się pracownie:
1) tokarek i frezarek CNC,
2) obrabiarek konwencjonalnych,
3) programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
4) spawalniczą,
5) montażu urządzeń energetyki odnawialnej,
6) metrologii,
7) chłodnictwa i klimatyzacji,
8) samochodową,
9) mechatroniki,
10) diagnostyki samochodowej,
11) elektryczną,
14) ślusarstwa,
15) montażu mechanicznego,
16) budowlaną,
17) sztukatorstwa.
4. Ponadto w „Centrum" mogą być utworzone także inne pracownie, laboratoria oraz warsztaty
według potrzeb „Centrum".
5. Utworzenie innych pracowni, laboratoriów i warsztatów jest możliwe w przypadku uruchomienia
nowych kierunków nauczania. Następuje ono na wniosek Dyrektora w uzgodnieniu z Radą
Pedagogiczną i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
6. Pracownią, laboratorium, warsztatem kieruje i odpowiada za ich działalność nauczyciel – opiekun.
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7. Podstawową formą pracy dydaktycznej są zajęcia prowadzone w pracowniach, laboratoriach lub
warsztatach, a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów
i słuchaczy realizujących określony program nauczania.
8. Organizację zajęć praktycznych określają odrębne przepisy.
9. Liczebność grup określa Dyrektor „Centrum" w porozumieniu z inspektorem BHB, biorąc pod
uwagę liczbę stanowisk w poszczególnych pracowniach, bezpieczeństwo uczniów na zajęciach oraz
efektywność kształcenia.
10. „Centrum" prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Rozdział 5.
Nauczyciele i pracownicy „Centrum"
§ 9.
1. „Centrum" zatrudnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, których zasady
zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
3. Zespoły przedmiotowe współpracują ze sobą, mogą formułować wnioski dotyczące działalności
szkoleniowej i przedstawiają je w postaci postulatów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przez
swojego przedstawiciela.
4. Opiekunowie klas/grup tworzą zespół wychowawczy.
5. Zespół wychowawczy poprzez swojego przedstawiciela utrzymuje kontakt z Radami
Pedagogicznymi szkół i innych jednostek organizacyjnych oraz z podmiotami gospodarczymi
współpracującymi z „Centrum".
6. Wnioski wypływające z kontaktów o których mowa w ust. 5 referowane są na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
§ 10.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, słuchaczy.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do dbałości o pomoce dydaktyczno – wychowawcze, sprzęt
specjalistyczny oraz jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie.
3. Nauczyciel wzbogaca swój warsztat pracy poprzez doskonalenie własnych umiejętności
dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
4. Do zadań wszystkich pracowników „Centrum", bez względu na zajmowane stanowisko należy:
1) troska o życie, zdrowie, bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów i słuchaczy,
2) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie, właściwe gospodarowanie powierzonymi
składnikami majątkowymi oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub kradzieżą,
3) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
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ROZDZIAL VI
UCZNIOWIE , SAŁUCHACZE, KURSANCI CENTRUM
§ 11.
Zasady rekrutacji, prawa i obowiązki uczniów, ocenianie i klasyfikowanie określają obowiązujące
przepisy oraz statuty placówek wchodzących w skład „Centrum".
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
1. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia „Centrum" wydaje zaświadczenia i świadectwa
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. „Centrum" prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej „Centrum" określają odrębne przepisy.
4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
5. Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej nr ……XV/11/2017…………
z dnia 29.11.2017r
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