
 

 

Uchwała nr 18 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmian do  

Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Szczecinie 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z ar.82 ust.2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala, 
co następuje: 
 

§1. W Statucie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Szczecinie wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1. Po  ROZDZIALE 7 Bezpieczeństwo uczniów – słuchaczy  dodaje się ROZDZIAŁ 8 w 

brzmieniu: 

       ROZDZIAŁ 8  
       Czasowe ograniczenie funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego 
 
 § 34.1  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, możliwe jest  
        prowadzenie kształcenia na odległość, a program nauczania zawodu może zostać 
        zmodyfikowany na potrzeby tej formy kształcenia z zastrzeżeniem, iż w trzyletnim 
       cyklu nauczania zostanie w pełni zrealizowany. 
 

2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum. 
 

3. Kształcenie na odległość w Centrum odbywa się z wykorzystaniem platformy 
  e-learningowej. 
 
      § 35.1 Do zadań Dyrektora Centrum związanych z organizacją kształcenia na odległość 
należy: 
 

1) przekazanie młodocianym pracownikom objętym dokształcaniem teoretycznym    
zawodowym, ich rodzicom i nauczycielom, informacji o sposobie i trybie realizacji 
zadań Centrum w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, 
2) koordynowanie współpracy nauczycieli z młodocianymi pracownikami i/lub ich 

rodzicami,  
3) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania  

do zrealizowania na poszczególnych turnusach zawodowych,  
4) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobów monitorowania postępów  

młodocianych pracowników oraz sposobów weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,  

w tym również informowania młodocianych pracowników i/lub rodziców ich  

o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach, 

 



 

5) ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego  
i egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności w 
przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,  

6) zapewnienie każdemu młodocianemu pracownikowi możliwości konsultacji  
z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie  
i terminach tych konsultacji. 

 
2. Organizując kształcenie na odległość Dyrektor Centrum bierze pod uwagę: 

 
1) równomierne obciążanie młodocianych pracowników w poszczególnych dniach 

tygodnia, 
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
3) możliwości psychofizyczne młodocianych pracowników, 
4) łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§ 36. Kształcenie na odległość w Centrum podlega ocenianiu zgodnie z zapisami                   
w Rozdziale 8 Statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.  

 

§ 37. 1. Kształcenie na odległość prowadzone jest przez nauczycieli danego przedmiotu   
zawodowego zgodnie z programem nauczania danego zawodu. 

2. Nauczyciele organizują pracę z młodocianymi pracownikami, informują ich o trybie 
pracy, celach kształcenia, formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, 
terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach i kryteriach oceniania.  

3. Zadania nauczycieli prowadzących nauczanie na odległość na turnusach są tożsame  
z zadaniami nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w Branżowej Szkole I stopnia nr 
5, zgodnie z zapisami w Rozdziale 8 Statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 5. 

§ 38. 1. Młodociani pracownicy uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli 
korzystając  
  z podręczników, ćwiczeń, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.  

2. Zadaniem młodocianych pracowników jest zorganizowanie nauki własnej w domu 
 i systematyczny kontakt z wychowawcą i nauczycielami danego turnusu zawodowego. 
 
3. Młodociany pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszać nauczycielom wszelkie 

wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania oraz otrzymanych ocen. 
 
§ 39.1  Oceny otrzymane przez ucznia podczas kształcenia na odległość mają wpływ na 

otrzymaną przez niego roczną ocenę z danego przedmiotu.  
     
  



 

2.Młodociany pracownik lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia 
do Dyrektora Centrum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 
na którą złożyły się również oceny z kształcenia na odległość została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 
od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
3.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została   
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dalsze 
postępowanie regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2. Zmianie ulega numer Rozdziału Postanowienia końcowe z 8 na 9 

§ 3. Zmianie ulega numeracja paragrafów 34, 35,36,37,38, które otrzymują nowe 

numery: 40, 41,42,43,44. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 

 

................................................................................. 

(przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 
 
 


