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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Zagadnienia ujęte w statucie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej- 

Curie w rozdziale POSTANOWIENIA OGÓLNE dotyczą również statutu Ośrodka 

Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego. 

 

NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI 
 

§ 1.  

 

1. Ośrodek jest publiczną placówką szkoleniową, która umożliwia uzyskanie  

lub uzupełnienie wiedzy zawodowej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w ramach nauki szkolnej, kursowej  i kształcenia ustawicznego. 

2. Ośrodek zasięgiem dokształcania  i doskonalenia obejmuje młodocianych pracowników  

całego województwa śląskiego oraz innych województw w  ramach koordynacji    

       ogólnopolskiej ośrodków. 

§ 2.  

 

1. Ośrodek Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego wchodzi w skład Górnośląskiego 

Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej – Curie, zwany dalej GCE. 

2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu 

złożonego z pierwszych liter pełnej nazwy – ODiDZ lub nazwy ,,ośrodek”. 

3. Młodociany pracownik na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników w dalszej części statutu będzie nazywany – młodocianym pracownikiem, 

kursantem lub uczniem. 

 

CELE I ZADANIA ODIDZ 
 

§ 3.  

 

Zagadnienia ujęte w  statucie GCE w rozdziale CELE I ZADANIA GCE dotyczą również 

statutu ODiDZ a ponadto: 
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1. Ośrodek prowadzi kształcenie  i dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizuje 

zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Do zadań jego należy: 

1) kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych młodocianych 

pracowników zatrudnionych u pracodawców na podstawie zawartej umowy o pracę  

i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych I stopnia            

z klasami zasadniczej szkoły zawodowej, 

2) dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych młodocianych 

pracowników zatrudnionych u pracodawców na podstawie zawartej umowy o pracę  

w celu przygotowania zawodowego i nie uczęszczających do oddziałów 

wielozawodowych szkoły branżowej I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej 

– na przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 

czeladnika. 

 

§ 4.  

 

Ośrodek prowadzi kształcenie  i dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych na turnusach I, II, III stopnia, realizowanych  

w poszczególnych latach nauki zawodu w zawodach  trzyletnich, uczniów oddziałów 

wielozawodowych - młodocianych pracowników. 

 

§ 5.  

 

1. Nauczanie w ośrodku realizowane jest we wszystkich zawodach i specjalnościach 

występujących w obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wydanej  

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2. Nauczanie w ośrodku organizowane jest zgodnie z planem i programami nauczania 

obowiązującymi w szkolnictwie zawodowym. 

 

§ 6.  

 

1. Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą  i opiekuńczą przez cały rok 

szkolny. 

2. Nauczanie w ośrodku odbywa się z oddelegowaniem młodocianych pracowników od 

pracy. 
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3. Ośrodek współdziała z innymi Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego                    

w celu organizowania nauki z przedmiotów zawodowych w unikalnych zawodach               

dla uczniów naszego województwa i kierowanych do tych ośrodków w celu realizacji 

dokształcania. 

4. Ośrodek współdziała z innymi Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego                    

w celu organizowania nauki z przedmiotów zawodowych dla uczniów innych 

województw. 

 

ORGANY ODIDZ 

 

§ 7.  

 

Organami ODiDZ są: 

1. Dyrektor ODiDZ, którym jest dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. 

2. Rada pedagogiczna GCE. 

 

§ 8.  

 

Kompetencje poszczególnych organów ODiDZ opisane są w statucie GCE w rozdziale 

ORGANY GCE. 

ORGANIZACJA PRACY ODIDZ 
 

§ 9.  

 

1. W ODiDZ tworzy się stanowisko kierownicze – wicedyrektor, którym jest wicedyrektor    

GCE ds. CKU i ODiDZ.  

2. Kompetencje wicedyrektora  ds. ODiDZ opisane są w statucie GCE w rozdziale 

ORGANIZACJA PRACY GCE.  

 

§ 10.  

 

Zagadnienia ujęte w statucie  GCE w rozdziale ORGANIZACJA PRACY GCE dotyczy 

również statutu ODiDZ. 
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§ 11.  

 

1. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w ośrodku odbywa się w formie 

turnusów zawodowych dla zawodów nauczanych w cyklach trzyletnich: 

I rok – turnus zawodowy  I stopnia, 

II rok – turnus zawodowy II stopnia, 

III rok – turnus zawodowy III stopnia. 

2. Dla młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych szkoły branżowej                

I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczących się tylko samego 

zawodu w zakładach pracy całego województwa, ośrodek organizuje nauczanie 

z teoretycznych przedmiotów zawodowych na ww. turnusach zawodowych I, II, III 

stopnia. 

3. Turnusy organizuje się dla młodocianych pracowników, dokształcających się w zakresie 

tego samego zawodu albo w zakresie zawodów pokrewnych. 

4. Dokształcanie młodocianych pracowników w formie turnusu zawodowego realizuje  

się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, z uwzględnieniem podstaw 

programowych i programu nauczania dla danego zawodu oraz standardów 

egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł robotnika 

wykwalifikowanego, czeladnika lub potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych. 

5. Zajęcia  na turnusie odbywają się w oparciu  o tygodniowy  podział godzin ustalony 

zgodnie z podstawowymi wymogami higieny pracy. 

6. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników organizowanym przez publiczny ośrodek 

wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych 

pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.  

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor 

ośrodka, w ramach turnusu może zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych 

pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne. 

8. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin 

przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne, określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
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§ 12.  

 

1. Organizacja nauczania  i wychowania w trakcie trwania turnusów zawodowych przebiega  

w trybie przewidzianym dla szkół branżowych I stopnia z klasami zasadniczych szkół 

zawodowych: 

1) na kurs zawodowy młodociany pracownik zgłasza się terminowo ze skierowaniem 

wydanym przez szkołę – w przypadku młodocianych uczęszczających do szkół 

branżowych I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej, 

2) na kurs zawodowy młodociany pracownik zgłasza się terminowo ze skierowaniem 

wydanym przez pracodawcę - w przypadku młodocianych nie uczęszczających  

do szkoły branżowej I stopnia z klasami zasadniczej szkoły  zawodowej i uczących się 

samego zawodu, 

3) ostatnie kursy zawodowe kończą się nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem 

roku szkolnego, 

4) młodociani pracownicy po zakończeniu kursu zawodowego otrzymują zaświadczenie 

wg. określonego wzoru, który stanowi załącznik do arkusza ocen w przypadku 

uczęszczania młodocianego do szkoły branżowej I stopnia z klasami zasadniczej 

szkoły zawodowej lub załącznik do akt osobowych młodocianego u pracodawcy 

w przypadku, gdy młodociany nie uczęszcza do szkoły branżowej I stopnia z klasami 

zasadniczej szkoły zawodowej – stanowi to podstawę do dopuszczenia do egzaminu 

końcowego na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika. 

2. W przypadku, gdy szkoła macierzysta uczniów jest prowadzona przez inny  organ 

prowadzący niż Miasto Gliwice do przyjęcia uczniów na kurs konieczne jest 

porozumienie organów w sprawie przejęcia zadań lub umowa pomiędzy 

szkołą/pracodawcą, a ośrodkiem.  

3. Przy organizacji szkolenia uwzględnia się potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 

4. Ośrodek w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego przygotowuje odpowiednie 

materiały z zakresu turnusów zawodowych II i III stopnia, ilość młodocianych 

pracowników w zawodach, 

1) planowaną ilość turnusów zawodowych, 

2) ilość młodocianych pracowników w zawodach, dla których w ośrodku nie można 

zorganizować  turnusów zawodowych, 

3) koszty kształcenia na turnusach zawodowych na następny rok budżetowy.  
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5. Ośrodek w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego przygotowuje odpowiednie  

materiały z zakresu turnusów zawodowych II i III stopnia, niezbędne na naradzie 

koordynacyjnej centralnej, które zawierają: 

1) ilość młodocianych pracowników w zawodach kierowanych na turnusy zawodowe  

w ramach koordynacji centralnej, 

2) ilość młodocianych pracowników w zawodach przyjmowanych na turnusy zawodowe 

w ramach koordynacji centralnej. 

6. Ośrodek w terminie do 30 lipca  każdego roku szkolnego opracowuje  plan kursów 

zawodowych II  i III stopnia, przekazuje go do zainteresowanych szkół, do koordynatora 

centralnego.  

7. Ośrodek, w porozumieniu z koordynatorem centralnym, każdego roku szkolnego 

przygotowuje  plan kursów zawodowych II  i III stopnia, realizowanych     poza naszym 

województwem, w których będą uczestniczyć młodociani pracownicy     naszego 

województwa. 

8. Ośrodek, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, otrzymuje                           

ze wszystkich  szkół  branżowych I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzących oddziały wielozawodowe zapotrzebowania na miejsca uczniów w celu 

nauczania teoretycznych przedmiotów  zawodowych na turnusach zawodowych  I stopnia. 

9. Ośrodek, w terminie do 15 października każdego roku szkolnego, przygotowuje do 

informacji organu prowadzącego oraz nadzorującego ośrodek materiały  z zakresu kursów 

zawodowych  I stopnia zawierające: 

1) ilość młodocianych pracowników w zawodach, 

2) planowana ilość kursów  zawodowych, 

3) ilość młodocianych pracowników w zawodach, dla których w naszym województwie 

nie można zorganizować turnusów zawodowych. 

10. Ośrodek koordynujący przygotowuje ogólny plan dokształcania zawodowego 

młodocianych pracowników  na turnusach zawodowych  I stopnia. 

11. Ośrodek przygotowuje odpowiednie  materiały z zakresu turnusów zawodowych  I stopnia 

niezbędne na naradę koordynacyjną  centralną  i zawierające: 

1) ilość młodocianych pracowników w zawodach kierowanych na turnusy zawodowe  

w ramach koordynacji centralnej, 

2) ilość młodocianych pracowników w zawodach przyjmowanych na turnusy zawodowe 

w ramach koordynacji centralnej. 
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§ 13.  

 

 Zakład pracy, zatrudniający młodocianego pracownika, obowiązany jest zgłosić  

go na dokształcanie teoretyczne do ośrodka w obowiązujących terminach. 

  Ośrodek dokształcaniem teoretycznym zawodowym obejmuje młodocianych 

pracowników, którzy nie uczęszczają do branżowej szkoły I stopnia z klasami zasadniczej 

szkoły zawodowej  i odbywają samą naukę zawodu w zakładzie pracy. 

 Opiekę oraz dojazd do ośrodka na realizację turnusów zawodowych I, II, III stopnia 

zapewniają dla młodocianych pracowników ich rodzice (prawni opiekunowie). 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  ODIDZ 

 

§ 14.  

 

Zagadnienia ujęte w statucie GCE  w rozdziale NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

GCE dotyczą również statutu ODiDZ, a ponadto: 

 

 Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony lub na czas 

określony tj. trwania kursu . 

 Na każdym turnusie wyznaczony jest spośród nauczycieli uczących opiekun grupy 

kursowej. 

 

KURSANCI ODIDZ 
 

§ 15.  

 

1. Młodociani pracownicy przyjmowani są do ośrodka na podstawie pisemnego skierowania 

wydanego przez: 

1) szkołę – w przypadku młodocianych pracowników dokształcających się w oddziałach 

wielozawodowych szkoły branżowej I stopnia z klasami zasadniczej szkoły 

zawodowej, 

2) pracodawcę - w przypadku młodocianych pracowników nieuczęszczających do szkoły 

branżowej I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej i realizujących tylko 

samą naukę zawodu w zakładzie pracy. 
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2. Skierowanie powinno być wydane w terminie umożliwiającym rozpoczęcie turnusu 

zawodowego  I, II, III stopnia. 

3. Młodociany pracownik powinien w określonym terminie zgłosić się do ośrodka  

ze skierowaniem na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

4. W ODiDZ dostosowuje się wymagania edukacyjne do możliwości edukacyjnych                          

i psychofizycznych ucznia posiadającego opinie lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.   

                         

§ 16.  

 

Zaświadczenia z  turnusów zawodowych I, II, III stopnia  podpisuje dyrektor GCE                            

lub wicedyrektor ds. ODiDZ lub upoważniony przez dyrektora GCE inny wicedyrektor 

GCE.  

 

§ 17.  

 

Szczegółowe prawa  i obowiązki uczniów – kursantów ODiDZ określa regulamin ucznia 

GCE.  

 

§ 18.  

 

1. Kursant ma prawo do: 

1) uczestnictwa we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia,  

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w  ośrodku, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie godności,  

3) ochrony danych osobowych, 

4) bezpiecznych  i higienicznych warunków w GCE, 

5) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

6) wolności sumienia  i wyznania, 

7) swobody wyrażania myśli  i przekonań, 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności  i talentów, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej  i jawnej oceny, 
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10)  pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11)  zróżnicowanych sposobów sprawdzania postępów w nauce, 

12)  konsultacji w przypadku trudności w nauce, 

13)  korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego  i zawodowego, 

14)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu  i środków dydaktycznych, 

15)  korzystania z biblioteki szkolnej  zgodnie z regulaminem biblioteki, 

16)  jawności postanowień oceniania wewnątrzszkolnego i korzystania z praw w nim 

zawartych, 

17)  uzyskanie informacji o ustalonych ocenach z zajęć edukacyjnych, 

18)  odwołania się od ustalonej oceny z przedmiotu, 

19)  korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego  i zawodowego. 

 

§ 19.  

 

1. Kursant ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień, zawartych w Statucie GCE  i regulaminie ucznia, 

2) podporządkować się zarządzeniom dyrektora oraz poleceniom porządkowym 

nauczycieli  i innych pracowników GCE, 

3) nosić identyfikator na terenie GCE,  

4) systematycznie  i aktywnie uczestniczyć w zajęciach kursowych, 

5) przygotowywać się do zajęć szkolnych  i odrabiać prace domowe, 

6) punktualnie przychodzić na wszystkie zajęcia szkolne z zastrzeżeniem,                                   

że usprawiedliwione spóźnienia mogą mieć miejsce tylko na pierwszych zajęciach                        

w danym dniu,  

7) nie opuszczać terenu GCE przed zakończeniem zajęć,  

8) szanować przekonania, poglądy  i godność osobistą drugiego człowieka,  

9) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego, 

10)  kulturalnie  i bezpiecznie zachowywać się w drodze do  i ze szkoły oraz w czasie 

pobytu w GCE,  

11)  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne  i kolegów, w szczególności zabrania się 

na terenie GCE: 

a) palenia papierosów, e-papierosów oraz używania innych środków 

zawierających nikotynę oraz jej pochodne,  

b)  spożywania alkoholu,  
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c) używania  i posiadania narkotyków oraz innych środków odurzających,  

d) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów,  

e) kradzieży, przywłaszczania cudzej własności, wyłudzania pieniędzy lub 

wartościowych przedmiotów, 

f) niszczenia mienia szkolnego. 

12)  przestrzegać zasad higieny osobistej  i właściwego wyglądu, 

13)  wyłączać telefon komórkowy oraz inne urządzenia komunikacyjno – rejestrujące 

podczas zajęć lekcyjnych,  

14)  szanować symbole narodowe,  

15)  szanować mienie GCE oraz innych osób, 

16)  dbać o ład  i estetykę w pomieszczeniach oraz w otoczeniu GCE, 

17)  usunąć skutki spowodowanych przez siebie szkód materialnych, 

18)  zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, 

19)  chronić własne życie  i zdrowie, 

20)  dbać o ład, porządek  i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, 

pomoce  i przybory szkolne 

21)  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli  i innych pracowników ośrodka. 

 

§ 20.  

 

1. Kursant może być wyróżniony  i nagrodzony za: 

1) osiągnięcia w nauce,  

2) działalność na rzecz uczniów  i środowiska GCE. 

2. Wyróżnień  i nagród udziela się w formie: 

1) pochwały opiekuna grupy wobec całej grupy kursowej, 

2) pochwały wicedyrektora ds. ODiDZ wobec grupy kursowej, 

3) dyplomu, 

4) listu pochwalnego do szkoły macierzystej lub do rodziców. 

3. O udzielonych wyróżnieniach  i nagrodach opiekun grupy lub dyrektor może powiadomić 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub macierzystą szkołę.   
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§ 21.  

 

1. Kursant będzie ukarany w przypadku  nieprzestrzegania postanowień statutu GCE 

i innych przepisów obowiązujących na terenie GCE, a w szczególności za:   

1) spowodowanie zagrożenia dla zdrowia  i życia własnego oraz innych osób,  

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,  

3) kradzież, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek,  

4) demoralizowanie innych uczniów, 

5) lekceważący  i arogancki stosunek do pracowników GCE,  

6) uniemożliwianie nauczycielom prowadzenia lekcji  i utrudnianie zdobywania wiedzy 

innym kursantom,  

7) kłamstwo, oszustwo  i oszczerstwo, 

8) moralne lub fizyczne znęcanie się nad innymi osobami, 

9) popełnienie przestępstw lub wybryków chuligańskich, 

10)  palenie tytoniu, e-papierosów  i środków zawierających nikotynę  i jej pochodne na 

terenie GCE, 

11)  spożywanie, używanie, rozpowszechnianie  i posiadanie na terenie GCE alkoholu, 

narkotyków oraz środków odurzających, 

12)  przebywanie na terenie szkoły pod wpływem wyżej wymienionych środków, 

13)  dewastowanie mienia GCE  i cudzej własności,  

14)  nieusunięcie (spowodowanej przez siebie) dewastacji mienia GCE.  

2. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia ustnego udzielonego przez opiekuna grupy w obecności oddziału 

klasowego, 

2) wpisanie do dziennika informacji o niewłaściwym zachowaniu, 

3) upomnienia udzielonego przez wicedyrektora ds.ODiDZ ustnie lub  z wpisaniem do 

dziennika,                               

4) nagany opiekuna grupy z własnej inicjatywy lub na wniosek zespołu klasowego, 

5) nagany na piśmie udzielonej przez dyrektora z własnej inicjatywy, na wniosek zespołu 

klasowego lub opiekuna klasowego,  

6) nałożonego przez dyrektora ograniczenia w prawach kursanta, 

7) skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej GCE.  

3. Kara nagany udzielonej przez dyrektora może być zastosowana w przypadku:  

1) znęcania się moralnego lub fizycznego nad innymi osobami,  
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2) gdy kursant po udzieleniu nagany opiekuna grupy otrzyma kolejną uwagę                                 

w dzienniku, 

3) dewastacji mienia GCE,  

4) popełnienia wybryku chuligańskiego,  

5) kradzieży, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek,  

6) uporczywego łamania statutu i/lub regulaminu ucznia, 

4. O udzielonej naganie opiekun grupy lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów 

prawnych)  i macierzystą szkołę. 

5. Kara skreślenia z listy kursantów może być zastosowana w przypadku:  

1) znęcania się psychicznego lub fizycznego nad innymi osobami, 

2) popełnienia wybryków chuligańskich lub przestępstw,  

3) spożywania, używania, rozpowszechniania lub przebywania pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, środków psychoaktywnych na terenie szkoły. 

6. Decyzję o skreśleniu z listy kursantów podejmuje dyrektor GCE na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej GCE. 

7. O decyzji skreślenia z listy kursantów opiekun grupy lub wicedyrektor ds. ODiDZ   

powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia  i szkołę macierzystą.  

8. Od każdej kary można odwołać się pisemnie do dyrektora GCE w terminie 7 dni.                               

W przypadku podtrzymania decyzji o ukaraniu decyzji można odwołać się do 

Kuratorium Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem dyrektora GCE, w terminie          

do 14 dni. 

9. W sytuacjach podejrzenia, że uczeń posiada lub jest pod wpływem środków 

odurzających lub alkoholu podejmowane są działania, we współpracy z policją, zgodnie 

z właściwą procedurą. 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

§ 22.  

 

Informacje wstępne 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do: 

1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia  

w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  i postępach w tym 

zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze  i jak powinien się dalej uczyć,  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce  i zachowaniu,  

5) dostarczanie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach  i trudnościach  

w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji  i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na pisemną prośbę szkoły 

macierzystej, 

2) ustalanie warunków sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia poprzez szkołę 

macierzystą lub zakład pracy.  

 

§ 23.  

 

1. Nauczyciel danego przedmiotu na początku turnusu informuje uczniów o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
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§ 24.  

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) końcowe. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co  i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien się dalej uczyć.  

3. Oceny są jawne dla ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest 

zobowiązany ustnie uzasadnić ustaloną ocenę. 

5. Nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotne dotyczące mocnych  i słabych stron 

jego pracy, ustalają wraz z uczniem kierunki dalszej pracy. 

 

 

§ 25.  

 

Dostosowanie wymagań do potrzeb  i możliwości ucznia, zwalnianie z zajęć 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych                             

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

2) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,                

w tym poradni specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 

3. Opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice (opiekunowie 

prawni) dołączają do skierowania na kurs do ODiDZ.  
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§ 26.  

 

Informowanie uczniów i rodziców o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

ucznia. 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły  w obecności 

wicedyrektora ds. ODiDZ w uzgodnionym terminie z sekretarzem ośrodka.  

 

§ 27.  

 

Kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

1. Nauczyciel ma prawo wezwać do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, 

którzy sprawiają kłopoty wychowawcze lub u których zaobserwowano niepokojące 

zachowanie, przy czym termin spotkania nie może naruszać zajęć dydaktycznych 

nauczyciela. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo spotkać się z nauczycielem w terminie 

niezakłócającym zajęć dydaktycznych danego nauczyciela. 

3. Dyrektor  i właściwy wicedyrektor mają prawo wezwać rodziców (opiekunów 

prawnych) do szkoły.  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do kontaktu z dyrektorem, po uzgodnieniu 

terminu odpowiadającego obu stronom. 

 

§ 28.  

 

Usprawiedliwianie nieobecności 

1. Nieobecność ucznia – pracownika młodocianego na zajęciach szkolnych jest formą 

nieobecności w pracy. Do usprawiedliwiania tych nieobecności mają zastosowanie 

regulacje przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 

maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 

udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1632). 

2. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia – pracownika młodocianego z powodu choroby 

odbywa się na podstawie zaświadczenia od lekarza wystawionego na druku ZUS ZLA. 
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Oryginał zwolnienia lekarskiego należy dostarczyć do pracodawcy, kopię do szkoły 

(jeżeli zwolnienie obejmuje dni dokształcania teoretycznego). 

 

§ 29.  

 

1. Ocenianiu mogą podlegać: 

1) wypowiedzi ustne, 

2) prace pisemne wykonywane w szkole (np. sprawdziany, prace klasowe, projekty                        

i inne), 

3) kartkówki, 

4) działania wykonywane podczas zajęć edukacyjnych  i efekty tych działań, 

5) aktywność podczas zająć, 

6) zadania domowe, 

7) wkład pracy  i wysiłek wkładany w realizowanie obowiązków edukacyjnych, 

8) inne elementy wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

2. Bieżące ocenianie przeprowadza się systematycznie, a minimalna liczba ocen    

     wystawionych z danych zajęć edukacyjnych powinna być większa co najmniej o 1 od  

     liczby godzin w tygodniu z tego przedmiotu, lecz nie mniejsza od 3. 

3. Przewidywaną liczbę  i rodzaj prac pisemnych z poszczególnych przedmiotów określa  

      nauczyciel kursu.  

4. O terminie przeprowadzenia planowanych prac pisemnych nauczyciel informuje uczniów  

     co najmniej tydzień wcześniej. 

5. Sprawdzone  i ocenione prace pisemne uczeń  i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu na 

     terenie szkoły. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace pisemne ucznia do końca  

      roku szkolnego.  

6. Uczeń może poprawić oceny niedostateczne z pracy pisemnej w trybie (sposób  i termin)  

     uzgodnionym z nauczycielem, jeśli dalszy proces dydaktyczny wymaga opanowania  

     wiadomości  i umiejętności objętych pracą pisemną. Uzyskana ocena odnotowana zostaje  

     w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu  

     oceny końcowej. 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy pisemnej w trybie  

     (sposób i termin) uzgodnionym z nauczycielem. Uzyskana ocena odnotowana zostaje  

     w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu  

      oceny końcowej. 
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8. Uczeń nieobecny w trakcie przeprowadzania pracy pisemnej ma obowiązek zaliczyć  

      materiał objęty pracą pisemną w trybie ustalonym przez nauczyciela 

9. Ocena klasyfikacyjna kursanta nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

§ 30.  

 

1. Przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen z następującymi skrótami oraz wartościami 

 cyfrowymi: 

     Ocena słownie / skrót   Ocena cyfrą 

       celujący / cel    6 

       bardzo dobry / bdb   5  

       dobry / db               4 

       dostateczny/dop              3 

       dopuszczający /dop   2 

       niedostateczny / ndst 1   

2. Dodatkowo można używać symboli, np.: np.  - nieprzygotowany, b.z. - brak zadania,   

 nb. - nieobecny, u – ucieczka oraz znaków +, lub - .  

3. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę  i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie  i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

2) potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych przedmiotów, 

3) biegle posługuje się nabytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych objętych programem nauczania danej klasy, 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował cały zakres wiedzy  i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

2) sprawnie posługuje się nabytymi wiadomościami  i umiejętnościami, 

3) rozwiązuje problemy teoretyczne  i praktyczne objęte programem nauczania, 

4) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować nabytą wiedzę  i umiejętności do 

rozwiązywania zadań w praktyce, 

     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiedzę  i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumieć większość treści 

poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 
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2) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań 

teoretycznych lub praktycznych  i odpowiednio stosuje nabyte wiadomości. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 

2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który: 

1) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości  i umiejętności, a braki 

nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

2) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który: 

1) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości  i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki                                 

w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze nabywanie wiedzy z danego przedmiotu, 

2) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

4. Nieklasyfikowanie ucznia z danych zajęć edukacyjnych zapisuje się w dzienniku 

 lekcyjnym słowem „nieklasyfikowany". 

 

 

§ 31.  

 

Warunki  i tryb podwyższenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

1. W ciągu trzech roboczych dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie 

 klasyfikacyjnej uczeń zgłasza prośbę o podwyższenie oceny przewidywanej do 

 nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2. Warunkiem uzyskania zgody na sprawdzenie wiedzy  i umiejętności ucznia w celu 

 podwyższenia oceny przewidywanej jest jego frekwencja na zajęciach edukacyjnych – 

 minimum 75%.  

3. Jeżeli uczeń nie spełnia warunku zawartego w pkt. 2 może skierować pisemną prośbę  

 wraz z uzasadnieniem o sprawdzenie jego wiedzy  i umiejętności w celu podwyższenia 

 oceny klasyfikacyjnej do wicedyrektora ds. ODiDZ.  
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4. Nauczyciel ustala formę  i termin sprawdzenia wiedzy  i umiejętności ucznia. 

5. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niższej niż przewidywana, pozostaje 

 przewidywana ocena klasyfikacyjna. 

 

§ 32.  

 

Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

 jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia  na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu, przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania.   

2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny w ODiDZ tylko na 

 podstawie pisemnej prośby szkoły macierzystej.  

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

 zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego. Termin 

 egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza wicedyrektor ds. ODiDZ.  

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o wyznaczenie 

dodatkowego terminu, który  powinien umożliwić ewentualne przystąpienie                       

do egzaminu poprawkowego. w tym celu  składa do wicedyrektora ds. ODiDZ 

podanie z odpowiednim uzasadnieniem prośby.   

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) wicedyrektor ds. ODiDZ jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, 

3) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

6. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony w formie pisemnej  i ustnej.  

7. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć z których był przeprowadzany egzamin; 

2) imiona  i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin  i nazwę kursu, 

4) imię  i nazwisko ucznia, 

5) termin egzaminu, 

6) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
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7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

 odpowiedziach ucznia. 

9. Protokół z egzaminów klasyfikacyjnych przechowuje wicedyrektor ds. ODiDZ. 

10. Wynik egzaminu zostaje ogłoszony w dniu jego przeprowadzenia, po sporządzeniu 

 protokołu. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, otrzymuje w danym roku szkolnym 

 ocenę niedostateczną z przedmiotu objętego egzaminem. 

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej oceny 

 klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 33.  

 

Egzamin poprawkowy 

1. Rada Pedagogiczna macierzystej szkoły kursanta podejmuje decyzje  i na piśmie zwraca 

się do ośrodka o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.                    

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza wicedyrektor ds. ODiDZ do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora GCE                      

w składzie: 

1) wicedyrektor ds. ODiDZ jako przewodniczący komisji, 

       2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący. 

4. Nauczyciel powołany jako egzaminujący może być na własną prośbę, lub w innych 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolniony z udziału w pracy komisji. w takim 

przypadku wicedyrektor ds. ODiDZ powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń potwierdza wolę zdawania  i dobry stan 

zdrowia. 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej  i ustnej.  

7. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin; 
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2) imiona  i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin  i nazwę kursu, 

4) termin egzaminu, 

5) imię  i nazwisko ucznia, 

6) zadania egzaminacyjne, 

7) ustaloną ocenę. 

8. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

 odpowiedziach. Protokół przechowuje wicedyrektor ds. ODiDZ. 

9. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

 

§ 34.  

 

Tryb odwoławczy  

1. Kursant lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora GCE jeżeli uznają,               

że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu jej ustalania. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu jednak nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć kursowych.  

3. Zastrzeżenia dotyczące oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przyjmuje dyrektor 

GCE w formie pisemnej zawierającej opis niezgodności z ocenianiem wewnątrzszkolnym 

oraz załącznik w postaci zaświadczenia o ukończeniu kursu.  

4. Decyzję o uznaniu zasadności zgłoszonych zastrzeżeń podejmuje dyrektor. Pisemną 

decyzję z informacją o sposobie  i terminie przeprowadzenia postępowania odbiera osoba 

zgłaszająca zastrzeżenie w sekretariacie głównym GCE (p. 103) w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżenia. 

5. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń dotyczących wystawienia oceny z zajęć 

edukacyjnych dyrektor powołuje komisję w składzie:  

1) dyrektor GCE lub wicedyrektor ds. ODiDZ  jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel powołany jako egzaminujący może być na własną prośbę, lub w innych 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolniony z udziału w pracy komisji w takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 
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takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

7. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia w formie pisemnej 

oraz ustnej, a następnie ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

8. Sprawdzian wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                        

w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem  i jego rodzicami. 

10. Ze sprawdzianu wiadomości  i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający             

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzany sprawdzian; 

2) imiona  i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin  i nazwa kursu, 

4) termin sprawdzianu, 

5) imię  i nazwisko ucznia, 

6) zadania  i pytania sprawdzające, 

7) ustaloną ocenę. 

11. Do protokołu dołącza się pisemną pracą ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

12. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny 

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku oceny klasyfikacyjnej ustalonej 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin wniesienia odwołania wynosi 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. w tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 35.  

 

Promowanie i ukończenie kursu 

Uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania był klasyfikowany. 

 

 

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA 
 

 

§ 36.  

 

W ODiDZ  prowadzona jest  następującą dokumentacja przebiegu nauczania: 

1. Rejestr kursantów. 

2. Program nauczania. 

3. Dla każdej grupy kursowej prowadzony jest dziennik lekcyjny, w którym 

dokumentowany jest przebieg nauczania.  

4. Dziennik zajęć może być prowadzony także w postaci elektronicznej; dziennik w postaci 

elektronicznej jest zwany dalej ,,dziennikiem elektronicznym”. 

5. Ewidencja wydanych zaświadczeń. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
§ 37.  

 

Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym statutem znajdują się w statucie Górnośląskiego 

Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej – Curie, a ponadto: 

ODiDZ używa pieczątki zawierającej nazwę Zespołu oraz nazwę placówki.  

 

§ 38.  

 

Zmiany w statucie ODiDZ dokonywane są  przez radę pedagogiczną GCE i  podejmowane              

w drodze uchwały. 
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§ 39.  

 

Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego znajduje się w bibliotece szkolnej 

i jest udostępniany na życzenie wszystkich zainteresowanych stron oraz w ramach dostępu do 

informacji publicznej. 

 

 

§ 40.  

 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną i obowiązuje               

od dnia 13.12.2017r.  

 

 

Stan prawny na dzień 4.09.2017 r. 

 


