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W statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2009 roku 

wprowadzono następujące zmiany: 

 

We wstępie podstawa prawna otrzymuje  brzmienie: 

„Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674. z późn. 

zm.)  

 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

publicznych kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz 

publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2009r. Nr 99 poz. 

828) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie 

ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka 

dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia 

praktycznego (Dz.U. z 2003 nr 132 poz. 1226) 

 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 30. 04. 2007 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

 

7. Rozporządzenie 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). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć 

osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 3) 

9. Rozporządzenie 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. 2006 nr 31 poz. 216). 
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W rozdziale I  

 

1. § 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na podstawie Uchwały  Nr XLV/558/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 07 września 2009 r. 

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Centrum może gromadzić dochody na 

rachunku dochodów własnych. 

4a.  Źródłem dochodów własnych Centrum są wpływy pochodzące z: 

1) prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia, w tym m.in. kursów, szkoleń, prelekcji, 

wykładów, ze sprzedaży opracowań, wydawania skryptów, podręczników i innych 

materiałów metodycznych 

2) opłat z najmu sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz innych pomieszczeń 

3)  opłat za świadczenie usług poligraficznych 

4) prowizji za zebranie składek na ubezpieczenie słuchaczy od nieszczęśliwych wypadków 

5) tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych (przedmioty ogólne i 

zawodowe) 

6) tytułu opłat za egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz na tytuł zawodowy 

mistrza w zawodzie 

7) opłat za indeksy od słuchaczy przystępujących do egzaminów eksternistycznych 

8) opłat za czynności administracyjne, wydawanie duplikatów, zaświadczeń, świadectw, 

legitymacji, indeksów 

9) odsetek od środków na rachunkach bankowych 

10)  prowizji od sprzedaży podręczników 

11)  sprzedaży surowców wtórnych 

12) dochodów kół zainteresowań, imprez organizowanych przez placówkę w ramach 

programu nauczania i wychowania 

13) tytułu innych opłat za korzystanie z urządzeń, komputerów kserokopiarek i wyposażenia 

placówki 

14) tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce w 

użytkowanie 

15)  przetargów publicznych za przeprowadzanie badań analitycznych dotyczących rynku 

pracy 

16) usług w zakresie monitorowania, ewaluacji i diagnozy pedagogicznej 

17) badań pilotażowych dotyczących osiągnięć edukacyjnych uczniów, słuchaczy i studentów. 

4b.  Dochody własne o których mowa w pkt. 4.1.1- 4.1.17 przeznacza się na pokrycie kosztów 

związanych z organizacją egzaminów eksternistycznych, kursów, szkoleń, prelekcji i wykładów oraz 

wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od  wynagrodzeń bezosobowych i kosztów rzeczowych, w 

tym remontowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia oraz na 

opłacenie zobowiązań z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej, dostaw wody, odbioru ścieków, a 

także na pokrycie kosztów usług niematerialnych. 

4c. Dochody własne o których mowa w pkt. 4.1.14 przeznacza się na pokrycie kosztów rzeczowych 

oraz kosztów związanych z odtworzeniem bądź naprawą mienia uszkodzonego, natomiast w 

odniesieniu do darowizn zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4d. Podstawą gospodarki dochodów własnych jest roczny plan finansowy określający przychody i 

rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zatwierdzony przez dyrektora placówki, 

który jest dysponentem tych środków.” 

 

2. § 2, ust. 5 uchylono pkt  9, 11, 12; 

3. § 2, ust. 5 dodano pkt 13, 14, 15, 16 i 17 w brzmieniu: 
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„13) Pracownia-Pozaszkolne Formy Kształcenia 

14) Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji 

15) Pracownia- Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego 

16) Pracownia-Firma Symulacyjna” 

         17) Dział Administracja 

4. § 2 ust. 9, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Kształcenie na odległość zgodne z rozporządzeniem MEN.” 

5. § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„ Centrum może prowadzić kształcenie na podstawie modułowego programu nauczania dla 

zawodu”. 

W rozdziale II 

6. § 3 dodano ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Centrum ma na celu: 

1) kształtowanie właściwych postaw słuchaczy wobec tradycji narodowych i kultury języka 

ojczystego 

2) propagowanie idei tolerancji i szacunku dla innych narodowości, grup etnicznych i religii 

3) kształtowanie postaw humanistycznych, odpowiedzialności za słowa i czyny 

4) kształtowanie postaw proekologicznych 

5) kształtowanie zachowań i postaw w zakresie profilaktyki zdrowotnej.” 

 

W rozdziale III 

7. § 5, ust 12 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, 

ustala zawody, w których kształci szkoła.” 

 

W rozdziale IV 

8. § 8, ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„W Centrum może być prowadzone kształcenie w różnych formach szkolnych zarówno w 

formie stacjonarnej, wieczorowej jak i zaocznej oraz w formach pozaszkolnych.” 

 

9. § 8, ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„Układ przedmiotów i wymiar godzin nauczania przeznaczony na realizację programów w 

poszczególnych typach szkół określają ramowe plany nauczania, a treści kształcenia z 

przedmiotów, programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora.” 

 

10. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. W Centrum funkcjonuje Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego. Do zadań Lokalnego 

Centrum Doradztwa Zawodowego należy: 

1) rozwój i upowszechnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 

a) tworzenie i koordynacja zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-

zawodowego 

b) wzmacnianie potencjału szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
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c) przygotowanie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczy  

i innych odbiorców (mieszkańców miasta Białegostoku) do podejmowania trafnych 

decyzji edukacyjno-zawodowych 

d) podnoszenie wiedzy rodziców w zakresie świadomego wspierania dziecka w wyborze 

ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

e) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

dydaktycznych pracujących z młodzieżą w zakresie podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 

2) ułatwienie dostępu do lokalnego, regionalnego i europejskiego rynku pracy  

a) informowanie nt kierunków kształcenia, specjalności, (trendów na rynku pracy), 

dostosowanych do potrzeb pracodawców    

b) współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w zakresie pozyskiwania  

i upowszechniania ofert pracy 

tworzenie i uaktualnianie bazy danych dla wszystkich zainteresowanych 

poszukiwaniem ofert pracy 

                      c) wskazywanie źródeł poszukiwania informacji o europejskim rynku pracy. 

2.  Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego świadczy usługi z zakresu:  

1) poradnictwa zawodowego 

2) pośrednictwa pracy – w ramach Agencji Zatrudnienia Nr 5274, zwanej dalej Agencją. 

 

3.Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego jest dostępne dla:  

1) słuchaczy i pracowników CKU w Białymstoku,  

2) uczniów, rodziców, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Miasta    

Białegostoku, 

3) innych zainteresowanych mieszkańców Białegostoku (indywidualnych i zbiorowych)  

4) osób bezrobotnych i poszukujących pracy  - w ramach Agencji. 

 

4. W Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego są zatrudnieni:  

1) nauczyciel – doradca zawodowy 

2) nauczyciel – psycholog 

3) starszy referent ds. pośrednictwa pracy 

4) starszy referent ds. administracyjnych. 

 

5. Do zadań nauczyciela - doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb odbiorców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 

informacji edukacyjnej i zawodowej 

2) pomoc zainteresowanym w świadomym planowaniu ścieżki kształcenia lub jej zmiany na 

podstawie wcześniej rozpoznanych predyspozycji osobowościowych i zawodowych 

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno - zawodowej  

4) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego w środowisku 

lokalnym i ponadregionalnym  

5) ułatwienie dostępu do lokalnego, regionalnego i europejskiego rynku pracy. 

 

6. Do zadań nauczyciela – psychologa należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne, informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery wśród 

potencjalnych odbiorców 

2) budowanie zaplecza merytorycznego i informacyjnego 

3) prowadzenie  wsparcia psychologicznego w zakresie rozpoznawania potencjału 

odbiorców, służącego świadomemu planowaniu i  budowaniu ścieżki   kształcenia i 

kariery zawodowej 

4) wspomaganie w obszarze kształtowania postaw, umiejętności interpersonalnych służących 

budowaniu pozycji na rynku pracy. 
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7. Do zadań starszego referenta ds. pośrednictwa pracy należy: 

1) udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych 

2) pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy 

3) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną 

ofertą pracy 

4) informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 

przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy 

5) inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami. 

 

8. Do zadań starszego referenta ds. administracyjnych należy: 

1) organizowanie pracy administracyjnej Centrum  

2) pośredniczenie w kontaktach  klientów z pracownikami merytorycznymi 

3) budowanie bazy kontaktów z instytucjami, organizacjami, placówkami 

uczestniczącymi  

w procesie tworzenia zintegrowanego systemu doradztwa zawodowego. 

 

9. Szczegółowe opisy zadań ww. pracowników są zawarte w ich zakresach obowiązków      

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego,  

w tym rodzaje świadczonych usług  oraz harmonogram pracy określa regulamin Centrum, 

zatwierdzony przez Dyrektora CKU.” 

 

 

11. § 11, ust. 1  uchylony; 

12. § 11, ust. 2, 3  otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 2. W Centrum funkcjonuje Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji. 

1) W Pracowni zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni: 

a) Kierownik pracowni 

b) konsultant ds. pomiaru dydaktycznego i ewaluacji 

c) konsultant ds. informatyki 

d) konsultant ds. przedmiotów zawodowych 

e) konsultant ds. przedmiotów ścisłych 

f) konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących  

g) konsultant ds. języków obcych 

h) doradcy metodyczni. 

2) W Pracowni zatrudnieni są pracownicy administracyjni: 

a) referent ds. socjologii 

b) referent ds. informatycznych 

c) psycholog 

d) specjalista ds. programowania i zarządzania informacją, 

e) specjalista ds. statystyki i analiz 

f) pracownik administracyjny. 

     3)  Do zadań Pracowni należy:  

a) diagnoza uwarunkowań wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

b) diagnoza problemów edukacyjnych i społecznych w kontekście procesu edukacyjnego 

c) upowszechnienie analiz i raportów 

d) prowadzenie badań, analiz i tworzenie raportów dot. przebiegu procesu edukacyjnego oraz 

wyników uzyskiwanych przez uczniów i słuchaczy 

e) prowadzenie badań, analiz i tworzenie raportów dot. problemów społecznych związanych 

z dostępem do edukacji i pokonywaniem kolejnych etapów edukacji 

f) publikacja analiz i raportów 
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g) partnerstwo w zakresie kreowania polityki oświatowej miasta i regionu 

h) pozyskiwanie środków pozabudżetowych w miarę możliwości 

i) wymiana doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki 

j) inne zadania wynikające ze statutu i potrzeb organu prowadzącego. 

  4)  Do zadań socjologa należy:  

a) inicjowanie projektów badawczych i analiz o tematyce społeczno-edukacyjnej oraz rynku 

pracy i edukacji 

b) konceptualizacja w/w badań i analiz 

c) przygotowywanie narzędzi badawczych 

d) sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań 

e) przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie spraw społecznych, w formie 

raportów, opracowań, notatek, zestawień 

f) prowadzenie dokumentacji realizowanych działań 

g) wykonywanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb pracowni i placówki za 

zgodą bezpośredniego przełożonego. 

  5) Do zadań doradcy metodycznego należy:  

a) organizacja warsztatów, szkoleń 

b) konsultacje zespołowe i indywidualne 

c) opracowanie i udostępnienie nauczycielom materiałów metodycznych 

d) inspirowanie nauczycieli do doskonalenia własnej pracy 

e) współudział w kierowaniu nauczycieli na różnego rodzaju formy doskonalenia 

f) konferencje przedmiotowe, usprawnienie przekazywania nauczycielom informacji 

dotyczących założeń polityki oświatowej państwa 

g) informowanie o postępie nauki w określonej dziedzinie wiedzy i najnowszych 

wydawnictwach z tego zakresu 

h) współudział w organizowaniu konkursów, olimpiad przedmiotowych  

i) wykonywanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb pracowni i placówki za 

zgodą bezpośredniego przełożonego.  

  6) Do zadań konsultanta należy:  

a) wspomaganie nauczycieli i kadry kierowniczej CKU oraz szkół i placówek miasta 

Białegostoku w zakresie powierzonych obowiązków 

b) inicjowanie i merytoryczne usprawnianie zmian innowacyjnych w oświacie 

c) współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie udziału w programach krajowych  

i międzynarodowych 

d) organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji 

e) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli 

poszczególnych specjalności oraz przewodniczących zespołów samokształceniowych 

f) opracowanie i publikowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli 

g) udzielanie konsultacji indywidualnych 

h) współpraca z dyrektorami w zakresie m. in. upowszechniania prawa oświatowego, 

wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania i administrowania oświatą, sprawowania 

nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem pomiaru jakości, przygotowania szkół i 

placówek do realizacji sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz awansu 

zawodowego nauczycieli 

i) wykonywanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb pracowni i placówki za 

zgodą bezpośredniego przełożonego.  

3. W Centrum funkcjonuje Pracownia – Pozaszkolne Formy Kształcenia. 

1) Pracownia realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, a w 

szczególności: 

a) organizacja pozaszkolnych form kształcenia tj.: kursów, kursów zawodowych (po 

uzyskaniu akredytacji na tę formę kształcenia), seminarium, praktyki zawodowej 

b) opracowywanie programów nauczania 

c) bieżąca aktualizacja programów nauczania 

d) prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia 

e) prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podniesieniu jakości kształcenia 
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f) systematyczna ewaluacja jakości kształcenia 

g) prowadzenie kształcenia na odległość  

h) prace związane z powołaniem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie, stosownie do potrzeb rynku 

i) organizacja egzaminów kwalifikacyjnych 

j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej egzaminów kwalifikacyjnych 

k) umieszczanie na stronie internetowej CKU informacji o tematyce proponowanych szkoleń, 

l) wysyłanie do potencjalnych odbiorców bieżącej oferty szkoleniowej 

m) bieżąca współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie szkoleń osób bezrobotnych, 

n) opracowywanie ofert szkoleń jako odpowiedzi na zapytania ofertowe 

o) inne zadania związane z kształceniem w formach pozaszkolnych. 

2) W Pracowni zatrudnieni są: 

a) Kierownik szkolenia kursowego 

b) Pracownik administracyjny ds. Form pozaszkolnych. 

3) Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzu ogólnej, uniejętności i kwalifikacji 

zawodowych w Centrum odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 

a) kurs 

b) kurs zawodowy 

c) seminarium 

d) praktyka zawodowa 

e) egzaminy kwalifikacyjne. 

4) Szczegółowy zakres zadań i przydziały obowiązków zawiera regulamin  Pracowni – 

Pozaszkolnych Form Kształcenia.“ 

 

  

13. § 11 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Administrację tworzą działy: 

 

1) Księgowość 

a) Do zadań działu księgowości należy: 

- prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

- prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji CKU 

-dokonywanie kontroli wewnętrznej  

-współpraca z odpowiednimi komórkami zakładu w zakresie organizacji pracy 

-opracowywanie analiz ekonomicznych 

-kontrola wykonania planu finansowego 

-koordynacja całości zagadnień finansowych zakładu 

-nadzór nad prawidłowością ich wykonania 

2) kadry 

a) Do zadań działu kadr należy: 

-realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury 

zatrudnienia 

-prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników CKU w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa pracy i przepisów szczególnych a w szczególności : 

 sprawy związane z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami 

samorządowymi i nauczycielami, 

 opracowanie polityki kadrowej Placówki w zakresie : rekrutacji ,selekcji, systemu 

ocen oraz planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania , doskonalenia i awansu 

zawodowego pracowników, 

 realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów 

osobowych dla potrzeb placówki, 

 opracowywanie projektów regulaminów: pracy , wynagradzania, oceniania itp., 
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 sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzeniem badań 

lekarskich: profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych , jak również szkoleniem w 

zakresie bhp. 

 

3) sekretariat 

a)  Do zadań sekretariatu należy: 

-przyjmowanie korespondencji, interesantów i telefonów  

-prowadzenie spraw związanych z bieżącymi potrzebami placówki  

-prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem słuchaczy w placówce 

-dbałość o wizerunek placówki. 

 

4) fundusze unijne  

a) Do zadań działu należy: 

-przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitału 

Ludzki 

             -współpraca w przygotowywaniu projektów edukacyjnych w ramach programu LLP FRSE 

             - przygotowywanie projektów ogłoszonych przez fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje 

             -opracowywanie koncepcji projektów, opracowanie harmonogramu, budżetu projektów 

- nawiązanie kontaktów z instytucjami partnerskimi, współpraca z partnerami w zakresie 

opracowania, realizacji i ewaluacji projektów 

-opracowanie danych statystycznych do przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki. 

b) W dziale zatrudnieni są: 

-główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 

-starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 

-referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych. 

 

5) samodzielne stanowiska 

a) specjalista ds. rynku pracy i edukacji 

  Do zadań specjalisty ds. rynku pracy i edukacji: 

- planowanie i realizacja działań dostosowujących kształcenie do aktualnych potrzeb rynku 

pracy, m.in. realizacja i organizacja badań na cele runku pracy i edukacji; 

- wspieranie rozwoju sektora edukacji zawodowej na potrzeby rynku pracy; 

- organizacja seminariów, konferencji, konkursów i innych tego typu imprez, mających na cele 

podniesienie jakości edukacji na potrzeby rynku pracy; 

- kontakty z organami prowadzącymi oraz placówkami oświatowymi w celu wymiany 

doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego na cele rynku pracy; 

- inne zadania, związane z rynkiem pracy i edukacją, wynikające z bieżących potrzeb 

placówki. 

b)starszy referent ds. informatycznych 

    Do zadań referenta ds. informatycznych należy: 

- udzielanie informatycznej pomocy pracownikom placówki 

- administracja komputerami, infrastrukturą sieciową i stronami placówki 

- prowadzenie dokumentacji sprzętu i oprogramowania 

- tworzenie szkolnego planu zajęć 

- zarządzanie i dysponowanie sprzętem  multimedialnym wykorzystywanym  w placówce 

c) starszy inspektor BHP  

-przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników. 

-doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny   pracy 

-popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

-dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach. 

-prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

d) inni pracownicy zatrudnieni zgodnie z potrzebami placówki. 

. 
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14.  § 13, dodano ust. 7a, 7b  w brzmieniu: 

„7a. W Centrum funkcjonują zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje powołany przez 

Dyrektora przewodniczący Zespołu. 

7b. Cele i zadania zespołów: 

1)  realizacja zadań bieżących, zgodnie z koncepcją pracy placówki, 

2) realizacja zadań w oparciu o opracowane i zatwierdzone plany pracy.” 

 

15. § 13, dodano ust. 10a, 10b, 10c w brzmieniu: 

„9a. Doskonalenie nauczycieli w Centrum odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli. 

9b. Zespołem WDN kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora. 

9c. Cele i zadania WDN: 

1) opracowanie koncepcji doskonalenia nauczycieli w placówce 

2) udoskonalenie procesu nauczania i uczenia się 

3) rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 

4) rozwój kompetencji andragogicznych nauczycieli 

5) zachęcenie nauczycieli do wdrażania innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

6) wspólne rozwiązywanie bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych 

7) wzmocnienie i wspieranie rozwoju osobowości nauczyciela 

8) poprawienie komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej 

9) wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli za jakość pracy w Centrum 

10) ewaluacja działań podjętych w ramach WDN.” 

 

W rozdziale VI 

16. § 14, ust. 1, pkt 2, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie: 

„2) ukończyli 16 lat i mają udokumentowane opóźnienie w cyklu kształcenia związane z 

sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w 

szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

5) o przyjęciu na semestr I do szkół Centrum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych za 

oceny z zajęć edukacyjnych z trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia 

szkoły, zgodnie z § 6 Regulaminu przyjmowania słuchaczy do wszystkich typów szkół dla 

dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Dyrektor Centrum może 

odstąpić od systemu punktowego, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie 

miejsc, którymi Centrum dysponuje 

6) rekrutację słuchaczy na semestr pierwszy przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – 

kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Centrum 

7) na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy niższej tego samego typu szkoły, bądź semestru niższego 

na podstawie odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania w 

przypadku różnic programowych; 

c) wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo wyższego tego 

samego typu szkoły oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz 

odszedł.” 
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17. § 14, ust. 1, pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe zasady określa Regulamin przyjmowania słuchaczy do wszystkich typów 

szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku stanowiący 

załącznik do niniejszego dokumentu.” 

 

18. § 15, ust. 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

             „1) systematycznie uczęszczać na zajęcia w wymiarze co najmniej 50 % czasu 

przeznaczonego na  zajęcia edukacyjne (konsultacje) i punktualnie je rozpoczynać.” 

 

19. § 16, ust. 3 i 6 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nagrody określone w ust. 2 podpunkt 1-6 przyznaje dyrektor na wniosek opiekuna semestru.” 

6. Kary określone w ust. 5 podpunkt 1-5 udzielane są przez Dyrektora na wniosek opiekuna 

semestru.” 

 

20. § 16, ust. 10, pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie: 

 „ 5) opuszczenie co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne (konsultacje) 

         6) nieprzystąpienie do wyznaczonych przez Dyrektora CKU egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych  i dodatkowych określonych w WSO.” 

 

21. § 16, ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

 

„Słuchacz ma prawo odwołać się od nałożonej kary wymienionej w ust. 5 podpunkt 1-5, do 

dyrektora za pośrednictwem opiekuna, innego członka Rady Pedagogicznej lub przedstawicieli 

Samorządu Słuchaczy w ciągu 3 dni od dnia jej nałożenia.” 

 

W rozdziale VII 

22. §17, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Słuchacz  przebywający  w  Centrum w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 

pozalekcyjnych, przewidzianych dla Jego semestru w rozkładzie zajęć, pozostaje pod stalą 

opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania 

zajęć edukacyjnych w Centrum zawarte są w regulaminach określających zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy warsztatów, laboratorium, pracowni, instrukcjach bezpiecznej 

obsługi urządzeń technicznych oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego wydanych na 

podstawie odrębnych przepisów.  

W szczególności: 

1) plany ewakuacji budynków umieszczone w widocznych miejscach, w sposób 

zapewniający łatwy do nich dostęp 

2) drogi ewakuacyjne oznaczone  w sposób wyraźny i trwały 

3) właściwe oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie 

4) wietrzenie pomieszczeń w zależności od potrzeb 

5) odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsc i pomieszczeń pracy, do których 

jest wzbroniony wstęp osobom nieuprawnionym 

6) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich, stopnie schodów są równe 

7) wyposażenie pokoju nauczycielskiego w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do 

udzielenia pierwszej pomocy 

8) oznaczenie w wyraźny sposób i zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzeń 

technicznych niesprawnych, uszkodzonych lub pozostających w naprawie 
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9) wywieszenie w widocznym miejscu przy maszynach i innych urządzeniach technicznych 

lub w ich pobliżu  instrukcji bezpiecznej obsługi 

10) wywieszenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w salach lekcyjnych, pracowniach, 

laboratoriach i warsztatach regulaminów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy.” 

 

23. §17, ust. 2 i 3 uchylony; 

W rozdziale IX 

24. §19, ust 7,  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6) regulamin przyjmowania słuchaczy do wszystkich typów szkół dla dorosłych w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku” 

 

25. §19, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. 1. Pieczęcie używane przez CKU: 

1) pieczęć okrągła o  treści: 

a) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - o średnicy 36 mm  

b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - o średnicy 20 mm 

2) pieczęć  podłużna: 

CENTRUM   KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO  

                            w Białymstoku 

                15-448 Białystok, ul. Żabia 5 

         REGON 200018502, NIP 5422925131 

 

26. §19 dodano  ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Dyrektor szkoły w drodze obwieszczenia ogłasza tekst jednolity statutu.” 

Znowelizowany Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku został zatwierdzony na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 marca  2011 roku.  

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


