Uchwała Nr XXI/237/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej pn. Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt1, ust.3 i ust. 5b, art. 58 ust1 i ust.6 oraz art. 79 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz.
65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 )
oraz art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) Rada Miasta uchwala co
następuje:

§ 1. 1.Zakłada się z dniem 1 sierpnia 2004 roku publiczną placówkę
oświatową pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim zwanej dalej „CKU”.
2.CKU działać będzie w formie jednostki budżetowej prowadzącej
gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach
publicznych.
§ 2. CKU ma siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Sandomierska 26A.
§ 3. 1.CKU
prowadzić
będzie działalność na bazie obiektów
oświatowych zlokalizowanych przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
2. Upoważnia się
Prezydenta Miasta
do
wyposażenia CKU
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programu nauczania, programów wychowawczych, oraz wykonywania
innych zadań statutowych.
§ 4. CKU nadaje się statut
do niniejszej uchwały.

w

brzmieniu ustalonym w załączniku

§ 5. Wykonanie uchwały
Ostrowca Świętokrzyskiego.

powierza

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu
Województwa Świętokrzyskiego.

w

się

Prezydentowi Miasta

Dzienniku

Urzędowym

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/237/2204
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2004 r.

STATUT
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Placówka nosi nazwę: Centrum Kształcenia Ustawicznego
i mieści się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26a
§ 2.
Centrum Kształcenia Ustawicznego zwane dalej CKU jest szkołą
publiczną.

§ 3.
Organem prowadzącym CKU jest Gmina Ostrowiec Św.

§ 4.
CKU jest jednostką budżetową, zasady gospodarki finansowej określają
odrębne przepisy.
§ 5.
Nadzór pedagogiczny nad CKU sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

§ 6.
W skład CKU wchodzą następujące szkoły dla dorosłych:
1. Gimnazjum dla Dorosłych – G,
2. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące – LO,
3. Dwuletnie Liceum Uzupełniające – LU,
4. Czteroletnie Technikum – T,
5. Trzyletnie Technikum Uzupełniające – TU,
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ZSZ,
7. Szkoła Policealna – SP.
Rozdział II
CELE I ZADANIA CKU

§7.
1. CKU realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku Nr 67, póz. 329 z późniejszymi
zmianami) „zwana dalej ustawą o systemie oświaty”, rozporządzeniach
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych przepisach prawa.
2. Wszystkim słuchaczom CKU stwarza warunki realizacji programów
stosowanych w odpowiednich typach szkół publicznych dla
dorosłych określonych przepisami oświatowymi.
3. Cele, o których mowa wyżej w ust. 1, CKU osiąga w ramach
obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych,
w formach pozaszkolnych we współpracy z samorządem słuchaczy,
z urzędami pracy, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi.

§ 8.
CKU zabezpiecza słuchaczom oraz pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich pobytu w placówce, jak
również podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez
placówkę poza jej terenem.

Rozdział III
ORGANY CKU
§ 9.
1. Organami CKU są:
a) dyrektor CKU,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd słuchaczy.
2. Organy CKU działają zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami
wykonawczymi do niej.
3. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji.
§ 10.
1. Funkcję dyrektora CKU powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
2. Podstawowe zadania i kompetencje dyrektora określa ustawa o systemie
oświaty i przepisy wydane na jej podstawie, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz
reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad słuchaczami,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym CKU
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystywanie, a także organizuje administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę placówki,
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,
7) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
8) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
i pozostałych pracowników placówki,
9) przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej CKU,
10) odpowiada za realizację obowiązujących aktów prawnych oraz zadań
zleconych przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
11) wypełnia wszystkie zadania wynikające z obowiązków i uprawnień
kierownika zakładu pracy.

§ 11
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum realizującym zadania
wynikające z ustawy o systemie oświaty.
2. Radę pedagogiczną CKU stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni w Centrum.
3. W CKU mogą działać odrębne rady pedagogiczne dla danego typu szkoły
wchodzących w skład Centrum.
§ 12.
1. Przewodniczącym rady pedagogicznej CKU jest dyrektor.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej szkół wchodzących w skład CKU jest
dyrektor Centrum, który tę funkcję może powierzyć wicedyrektorowi do
spraw pedagogicznych lub do spraw zawodowych.

§ 13.
1. Rada pedagogiczna CKU:
1) dokonuje zmian w statucie CKU,
2) opiniuje plan remontów i inwestycji,
3) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
z funkcji dyrektora CKU.
2. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład CKU korzystają
z uprawnień i realizują zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty oprócz
spraw zastrzeżonych do rozstrzygnięcia przez radę pedagogiczną CKU.
3. Rada pedagogiczna CKU wykonująca zadania rady zasięga opinii
samorządu słuchaczy.
4.Szczegółowy tryb pracy rada pedagogiczna CKU określa w swoim
regulaminie.
§ 14.
1. W szkołach wchodzących w skład CKU działa samorząd słuchaczy, zwany
dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze danej szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez ogół słuchaczy. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu słuchaczy.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem CKU.

5.Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji praw słuchaczy,
a w szczególności:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
3) prawo do organizowania życia szkolnego,
4) prawo do uwzględnienia trybu składania skarg w przypadku naruszenia
praw słuchacza,
5) prawo
do organizowania działalności
kulturalno - oświatowej
i rozrywkowej.

§ 15.
1. Dyrektor CKU zabezpiecza warunki organizacyjne i materialne działalności
organów placówki, a także służy niezbędnymi informacjami, o które się do
niego zwrócą.
2. Dyrektor CKU informuje o wszystkich decyzjach organy działające
w Centrum. Ponadto przekazuje je wymienionym adresatom oraz kontroluje
ich realizację.
§ 16.
1. W CKU funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:
1) dyrektor CKU,
2) wicedyrektorzy CKU,
3) główny księgowy.
2. Liczbę wicedyrektorów ustala dyrektor CKU z organem prowadzącym.
3. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków dyrektora ustala organ
prowadzący.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków pozostałych osób pełniących
stanowiska kierownicze określa dyrektor CKU.
5. W CKU tworzy się stanowiska:
a) kierownika kształcenia w formach pozaszkolnych
b) kierownika pracowni symulacyjnej
c) kierownika pracowni ekonomiczno-informatycznej
Powierzenia tych stanowisk dokonuje dyrektor CKU.
Dyrektor może tworzyć inne stanowiska kierowników, jeżeli uzna, że takie są
potrzeby edukacyjne placówki.

Rozdział IV
ORGANIZACJA CENTRUM
§ 17.
1. Organizację pracy szkół działających w ramach CKU w danym roku
szkolnym określają arkusze organizacyjne tych szkół.
2. Arkusze organizacyjne opracowuje dyrektor CKU dwukrotnie w ciągu roku
szkolnego dla semestru jesiennego i semestru wiosennego.
3. Podstawową jednostką organizacyjną CKU jest semestr złożony ze słuchaczy
uczących się przedmiotów obowiązkowych zgodnie z odpowiednim
ramowym planem nauczania.
4. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć na
podstawie arkusza organizacyjnego CKU.

§ 18.
1. W ramach CKU funkcjonują szkoły dla dorosłych.
2. Kształcenie dorosłych odbywać się będzie w formie stacjonarnej i zaocznej.

§ 19.
1. CKU może organizować egzaminy eksternistyczne z zakresu programu
nauczania szkół dla dorosłych wchodzących w skład CKU oraz z zakresu
programu innych szkół dla dorosłych – za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty.
2. Egzaminy eksternistyczne są odpłatne.
§ 20.
1. Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkołach funkcjonujących w ramach
CKU organizowana jest w formie :
1) konsultacji zbiorowych dla słuchaczy każdego semestru:
a) konsultacje odbywają się w soboty i w niedziele oraz inne dni
tygodnia wg rozkładu zajęć opracowanego na podstawie
obowiązującego planu nauczania,

b) konsultacje zbiorowe odbywają się ze wszystkich przedmiotów
obowiązujących w danym semestrze,
c) czas zegarowy jednej konsultacji wynosi 45 minut.
2) konferencji instruktażowych organizowanych w czasie jednego
semestru tj:
1) pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze,
2) drugą przedegzaminacyjną.
2. CKU uwzględniając potrzeby słuchaczy może:
1) organizować im odpłatne kursy przygotowawcze, a także nieodpłatne
zajęcia wyrównawcze,
2) prowadzić nauczanie w zespołach przedmiotowych na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 21
1. CKU umożliwia słuchaczom:
1) korzystanie z pracowni dydaktycznych CKU, z materiałów i sprzętu
dydaktycznego oraz z pomocy naukowych,
2) korzystanie z fachowej pomocy nauczycieli i konsultantów,
3) doskonalenie swoich umiejętności.

§ 22.
CKU może realizować program kształcenia „na odległość” w zależności
od potrzeb środowiska.
§ 23.
1. W CKU będą tworzone:
1) biblioteka i czytelnia,
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć
dydaktycznych ,
3) sala projekcyjno-komputerowa,
4) pomieszczenia i urządzenia służące do wydawania
słuchaczom
materiałów dydaktycznych,
5) pokoje noclegowe dla słuchaczy spoza Ostrowca Św.
§ 24.
Kształcenie w CKU kończy się wydaniem stosownego dokumentu
w zależności od typu szkoły i formy kształcenia (świadectwo, zaświadczenie,
dyplom).

Rozdział V
PRACOWNICY CKU
§ 25.
1.W szkołach funkcjonujących w ramach CKU zatrudnieni są pracownicy
pedagogiczni na następujących stanowiskach:
1) nauczyciele,
2) nauczyciel –bibliotekarz,
3) pedagog – psycholog,
4) doradca zawodowy,
2. Liczbę etatów na poszczególnych stanowiskach ustala organ prowadzący
w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół.
3. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych wynikają z odrębnych przepisów
oświatowych i są potwierdzane przez organ pełniący nadzór pedagogiczny.
§ 26.
1. W CKU zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi.
2. Wykaz stanowisk pracy oraz ich liczbę określa organ prowadzący
w arkuszu organizacyjnym poszczególnych szkół.
§ 27.
Rekrutacji słuchaczy CKU dokonuje szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna powołana przez dyrektora CKU i zatwierdzana przez radę
pedagogiczną.
§ 28.
1. Do szkół funkcjonujących w ramach CKU przyjmowani są słuchacze, którzy
ukończyli 18 rok życia.
2. W pozaszkolnych formach kształcenia dopuszcza się uczestnictwo słuchaczy
poniżej 18 roku życia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

Rozdział VI
POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA
§ 29.
1. Do pozaszkolnych form kształcenia należą kursy.
2. CKU może organizować i prowadzić kursy dla dorosłych i słuchaczy
z inicjatywy własnej lub na zlecenie urzędów pracy, pracodawców,
organizacji społecznych i innych instytucji.
3. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor CKU po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. O doborze kadry nauczycielskiej na kursie decyduje dyrektor CKU.
5. Usługi edukacyjne prowadzone w formach pozaszkolnych są odpłatne.
§ 30
Zasady organizacji i przebiegu kształcenia na kursach określają odrębne
przepisy.

Rozdział VII
GOSPODARKA FINANSOWA CKU
§ 31
1. CKU prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi
jednostki budżetowe.
2. Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenie prowadzone
przez CKU są finansowane ze środków podmiotów je zlecających.
Rozliczenia dokonywane są w formie środków specjalnych.
3. Dyrektor CKU dysponując środkami określonymi w planie finansowym CKU
ponosi przed organem prowadzącym odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykonanie.

Rozdział VIII

PIECZĘCIE I DOKUMENTACJA CKU
§ 32
1. CKU posiada okrągłą pieczęć urzędową – dużą i małą – wspólną
dla wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład.
2. CKU używa pieczęci urzędowych. Zasady stosowania określają odrębne
przepisy.
3. Jednostki organizacyjne CKU posiadają stemple, w których występuje
nazwa zespołu i danej jednostki.
4. CKU prowadzi
i
przechowuje
dokumentację
zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Zobowiązuje się radę pedagogiczną CKU do wprowadzenia w terminie do
końca października 2004 roku stosownych uzupełnień w powyższym
statucie.
2. Wprowadzane uzupełnienia nie mogą być sprzeczne z obowiązującym
prawem określonym oraz uregulowaniami zawartymi w niniejszym statucie.

