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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie utworzenia Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi 
przy ul. Stefana ~ e r o m s k i e ~ o  115 i nadania statutu. 

4 

! 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gmiimym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwipku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dilia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 

I art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1 i ust. 3 
oraz art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

~ 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646, z 2014 r. 
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1358, 1513,1830,1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 1951, Rada Miejska w Lodzi 

! 

uchwala, co nastqpuje: 

1 1. Tworzy siq z dniem 1 wrzeinia 2016 r. Centrum Ksztalcenia Zawodowego 
. i Ustawicznego w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115, zwane dalej Centrum, poprzez 

polqczenie w zesp61: 
1) Technikum nr 19 w todzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115: 
2) Zasadniczej Szltoly Zawodowej nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zerornskiego 115; 
3 )  Szholy Policealnej nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 

*... . . 4) Ceutruin Ksztalcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Lodzi przy ul. StefGa 
Zeromsliiego 1 15. 

2. Alct zaloiycielski Centmm stanowi zakqcznik Nr 1 do uchwaky. 
3. Nadaje siq statut Centrum, stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do uchwaly. 

5 2. 1. Centrum wyposaza siq w sktadniki majqtkowe: 
1) Teclmikuin nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 
2) Zasadniczej Szkoly Zawodowej nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zerornskiego 115; 
3) Szlioly Policealnej nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 
4) Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowsltiego w todzi przy ul. Stefana 

Zeroinskiego 1 15. 
2. Ceutrum przejmuje wszelkie naleznoici i zobowipania jednostek, o kt6rych mowa 

w ust. 1. 

§ 3. 1. Centrum jest jednostkq budzetowq. 
2. Dzialalno5C Centrum bqdzie realizowana w ramach budzetu Miasta Lodzi z dzialu 

801- oSwiata i wychowanie oraz z dzialu 851- ochrona zdrowia. 

$ 4. Wyltonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 



5 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta todzi 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

AKT ZALO~YCIELSKI 
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
glllillilyln (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1 i ust. 3 
oraz art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195), 

RADA MIEJSKA W EODZI 

z dniein 1 wrzeinia 2016 r. tworzy, poprzez potqczenie w zesp61, jednostkq organizacyjnq 
o nazwie: Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, z siedzibtl w Lodzi 
przy ul. Stefana Zeromskiego 11 5, w kt6rego skkad wchodzq: 
1)  Technilurn nr 19 w todzi  przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 
2) Zasadnicza Szkoia Zawodowa nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 
3) Szkola Policealna nr 19 w todzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115; 
4) Centrum Ksztatcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Lodzi przy ul. Stefana 

Zeromsltiego 1 15. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zakqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

i STATUT 
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LODZI 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

5 1. 1. Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, zwane dalej 
Centrum, ma siedzibe w todzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115. 

2. W skkad Centrum wchodzq: 
1)  Teclinikunl n1 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115, 
2) Zasadaicza Szkoka Zawodowa nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115, 
3) Szltola Policealna nr 19 w Lodzi przy ul. Stefana Zeromskiego 115, 
4) Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego w Lodzi przy ul. Stefana 

Zeromskiego 115 
- zwane dalej jednostkami. 

5 2. Organem prowadzqcym Centrum jest Miasto Lodi. 

5 3. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny nad Centrum jest t6dzki Kurator 
Oiwiaty. 

5 4. Centrum jest jednostkq budzetowq. 

5 5. Centrum dziala w szczeg6lnoici na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. 
o systemie oiwiaty, zwanej dalej ustawq, oraz niniejszego statutu. 

3 6. Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy w zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym 
statucie tracq moc postanowienia zawarte w statutach jednostek wchodzqcych w skkad 
Centrum. 

Rozdzial 2 
Cele i zadania 

S 7. Centrum realizuje cele i zadania wynikajqce z ustawy, wydanych na jej podstawie 
alttow wykonawczych oraz niniejszego statutu. 

5 8. Szczegolowe cele, zadania oraz spos6b ich realizacji okreilajq statuty jednostek 
wchodzqcych w skiad Centrum. 

9. Centrum wsp6ipracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawc6w 
w zakresie: 
1) organizacji i prowadzenia ksztaicenia praktycznego; 



2 )  przygotowania oferty ksztalcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, zgodnej 
z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

5 10. Centrum prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem 
rynku pracy a t a k e  podejmuje dzidania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej. 

Rozdzial3 
Organy Centrum 

5 1 1. Organami Centrum sq: 
I )  dyrektor; 
2) rada pedagogiczna; 
3) rada rodzic6w; 
4) san~orzqd uczniowski. 

$ 12. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska odwoluje Prezydent Miasta 
Lodzi. 

5 13. Dyrektor realizuje zadania okreilone w art. 39 ustawy, w szczeg6lnoSci: 
1)  ltieruje dzialalnoiciq Centrnm oraz reprezentuje je na zewnqtrz; 
2 )  sprawuje nadz6r pedagogiczny; 
3) realizuje uchwaly rady pedagogicznej podjqte w ramach jej kompetencji 

stanowiqcych; 
4)dysponuje irodkami okreSlonymi w planie finansowym Centrum i ponosi 

odpowiedzidnoik za ich prawidlowe wykorzystanie; 
5) wykonuje inne zadania wynikajqce z ustawy i przepis6w szczeg6lowych; 
6) dba o powierzone mienie i ponosi za nie odpowiedzialnoS6; 
7) odpowiada za dzialalnoS6 dydaktycznq, wychowawczq, profilaktycznq, terapeutycznq 

i opielunczq Centrum. 

6 14. Dvreltor iest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Centrum " - - 
~lauczycieli i pracownik6w niepedagogicznych, w szczeg6lnoici: 
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracownikow niepedagogicznych; 
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porzqdkowe nauczycielom i pracownikom 

niepedagogicznym; 
3)wystqpuje z wnioskami, po zasiqgniqciu opinii rady pedagogicznej 

w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyroznien dla nauczycieli i pracownik6w 
uiepedagogiczl~ycl~. 

5 15. Dyrektor przy wykonywaniu swoich zadan wsp6lpracuje z radq pedagogicznq, 
radq rodzic6w oraz samorzqdem uczniowskim. 

5 16. W sklad rady pedagogicznej wchodzq wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Centrum. 

5 17. Przewodniczqcym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

5 18. Przewodniczqcy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej czlonkow o terminie i p o r z m u  zebrania. 



$ 19. W zebraniach rady pedagogicznej mogq bra6 udzial z glosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczqcego za zgodq lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5 20. Zebrania rady pedagogicznej mogq by6 organizowane na wniosek: organu 
prowadzqcego Centrum, organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny nad Centrum, dyrektora, 
albo co najmniej 113 czlonkow rady pedagogicznej. 

5 21. Osoby biorqce udzial w zebraniu rady pedagogicznej sq obowiqzane 
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, mogqcych narusza6 dobra osobiste 
uczniow, ich rodzicow, a takze nauczycieli i pracownikow niepedagogicznych Centrum. 

5 22. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy w roku 
szltolnym, ogolne wnioski wynikajqce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
infornlacje o dzialalnobi Centrum. 

5 23. Do kompetencji stanowiqcych rady pedagogicznej nalezy w szczegolnoSci: 
1) zatwierdzanie planow pracy Centrum; 
2) poclejillowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych 

w Centrum: 
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
4) przygotowanie projektu statutu i uchwalanie jego zmian. 

5 24. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej nalezy w szczeg6lnoici: 
1) opiniowanie organizacji pracy Centrum; 
2) opiniowanie projektu planu finansowego Centrum; 
3) opiniowanie wnioskow dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych 

wyroznieh; 
4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydzidu nauczycielom stalych prac 

izajq6 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajq6 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekwiczych. 

5 25. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwal rady pedagogicznej podjetych 
w zaliresie kompetencji stanowiqcych, niezgodnych z przepisami prawa. 0 wstrzymaniu 
wykonania uchwaly dyrektor Centrum niezwlocznie zawiadamia organ prowadzqcy Centrum 
oraz organ sprawujqcy nadzor pedagogiczny nad Centrum. 

S 26. Rada pedagogiczna moze wystqpi6 z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze 
stanowislta dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Centrum. 

5 27. Uchwaly rady pedagogicznej sq podejmowane zwyklq wiqkszoiciq glos6w 
w obecnoici co najmniej polowy jej czlonk6w. 

5 28. W Centrum dziala rada rodzicow stanowiqca reprezentacje rodzicow uczni6w 
szlt61 dla mlodziezy wchodzqcych w sklad Centrum. 

5 29. Rada rodzic6w uchwala regulamin swojej dzidalnoici. 

5 30. W celu wspierania dzialalnoici statutowej Centrum rada rodzic6w moze 
gromadzi6 fundusze z dobrowolnych skladek rodzic6w oraz innych ir6del. 



S 3 1. 1. Samorzqd uczniowski stanowi reprezentacjq uczniow i sluchaczy jednostek 
wchodzqcych w sklad Centrum. 

2. Salnorzql uczniowski moze przedstawiak dyrektorowi i radzie pedagogicznej 
c\~nioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczqcych Centrum, w szczegolnoici 
dotyczqcycl~ realizacji podstawowych praw uczniow i sluchaczy. 

3. Sanlorzqd uczniowski uchwala regulamin swojej dziatalnoSci. 

S 32. 1. Organy Centrum wspoldziaiajq w zakresie swoich kompetencji. 
2. W celu wymiany informacji i wsp6idzialania pomiqdzy organami Centrum dyrektor I organizuje spotkania z ich przedstawicielami. Spotkania mogq odbywaC siq na wniosek 

poszczegolnych organ6w Centrum. 

5 33. Sposoby rozwiqzywania sytuacji konfliktowych pomiqdzy organami ustala siq 
nastqpujqco: 

I 
I 1) konflikty pomiqdzy organami Centrum rozwiqzywane sq w drodze mediacji; 

2) orgauy Centrum mogq wystqpowaC z wnioskami do instytucji i organizacji, wspierajqcych 
statutowq dziatalnoiC Centrum, o prowadzenie mediacji w przedmiocie sporu. 

Rozdzial4 
Organizacja pracy 

$ 34. Szczeg6towq organizacjq nauczania, wychowania i opieki okreila arkusz 
organizacji Centrum zatwierdzany corocznie przez organ prowadzqcy Centrum. 

Rozdziak 5 
Pracownicy Centrum 

5 35. W Centrum zatrudnieni sq: 
1) nauczyciele; 
2) pracownicy niepedagogiczni. 

§ 36. Obowiqzkiem kaidego nauczyciela jest: 
1) przestrzeganie postanowizli niniejszego statutu oraz regulaminow obowiqzujqcych 

w Centrum; 
2) realizacja zadan powierzonych przez dyrektora; 
3) punktualne rozpoczynanie zajqk dydaktycznych; 
4) rzetelne przygotowywanie siq do zajqC; 
5 )  prowadzellie dokumentacji szkolnej wedlug zasad okreilonych odrqbnymi przepisami; 
6) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejqtnoici zgodnie z potrzebami Centrum; 
7) udziai w zebraniach rady pedagogicznej; 
8) pelilienie dyzurow w czasie przenv miqdzylekcyjnych zgodnie z przyjqtym 

har~llonogramem; 
9) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajqC dydaktycznych i wychowawczych na 

tereslie Centrum i w czasie zajqc organizowanych przez Centrum poza jego siedzibq; 
10) wykonywasiie innych polecen dyrektora. 

5 37. Nauczyciel ma prawo do: 
1) wyboru programu nauczania; 
2) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 



3) uzysltania pomocy merytorycznej od dyrektora oraz instytucji wspierajqcych Centrum 
w zakresie realizacji jego zadab statutowych; 

4) pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
5) planowania i realizacji rozwoju zawodowego. 

S 38. Zadaniem nauczycieli jest: 
1) realizacia statutowch cel6w Centrum: 
2) wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznitrw i siuchaczy; 
3) wspolpraca z rodzicami uczni6w oraz samorzqdem uczniowskim; 
4) realizicja zadah dydaktycznych, wychowa&czych, profilaktycznych, terapeutycznych 

i opiekunczych uwzglqdniajqcych potrzeby i zainteresowania uczni6w i sluchaczy; 
5) troska o bezpieczenstwo i zdrowie uczni6w i sluchaczy, w tym ochrona przed przemocq 

i demoralizacjq; 
6) wlaSciwa organizacja zajeC; 
7) dbaioSC o warsztat pracy i powierzone mienie; 
8) wsp6lpraca z instytucjami wpierajqcymi Centrum; 

5 39. Obowiqzkiem pracownik6w niepedagogicznych jest: 
I )  punlctual~le rozpoczynanie i konczenie pracy; 
2)przestrzeganie postanowien Kodeksu pracy oraz regulaminow obowiqzujqcych 

IV Centr~lm. 

$ 40. Pracownicy niepedagogiczni majq prawo do: 
1 ) pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
2) zglaszania dyrektorowi wnioskbw dotyczqcych istotnych spraw pracowniczych; 
3) otrzymywania nagrod i wyroznien zgodnie z odrebnymi przepisami. 

Rozdzial6 
Postanowienia kolicowe 

41. Centrum uzywa pieczqci urzqdowej zgodnie z odrebnymi przepisami. 

5 42. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrqbnymi 
przepisailli. 

$ 43. Zasady prowadzeaia przez Centrum gospodarki finansowej okreSlajq odrebne 
przepisy. 

)$ 44. Centrum inoze posiadaC wiasny.sztandar, god10 oraz ceremonial szkolny 



1 Uzasadnienie 

i 
I Dzialania zmierzajqce do utworzenia Centrum Ksztalcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Lodzi znajdujq swoje oparcie w przepisie art. 62a ustawy z dnia 7 
wrzeSnia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z p6in. zm.). Centra tego 

1 

typu powstaly juz w wielu miastach Polski, w r6inych regionach kraju, m.in. w Gdansku, 
Sosnowcu, Poznaniu, Gliwicach, Legnicy, Zlotowie, Wloclawku, Milisku Mazowieckim. 
Miasto L6di nie jest wiqc pionierem w zakresie realizacji tego typu przedsiqwziqcia. W 
wymienionych miastach w sklad centrum wchodzq r6zne jednostki, w tym takze 

I te zaj~nujqce siq ksztalceniem ustawicznym. 

I Powolanie Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego pozwoli Miastu na 
optylnalne wykorzystanie istniejqcego kompleksu budynk6w przy ul. Stefana Zeromskiego 
115. Miasto zamierza pozyskad 3rodki z funduszy europejskich na rewitalizacjq i 
modernizacjq obiektbw, pozyskanie nowoczesnego wyposaienia do ksztalcenia w roznych 
zawodach oraz stworzenie warunk6w do ksztalcenia ustawicznego doroslych zar6wno w 
formach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Dziqki pozyskanym Srodkom zorganizowane 
zostanq bardzo dobre warunki do nauki oraz pozyskiwania nowych umiejqtnoici i 
kwalifikacji zar6wno przez mlodziez, jak i doroslych. 

W sklad tworzonego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego wejdq 
nastqpujqce jednostki: Technikum nr 19 dla mlodziezy, Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 19 
dla mlodziezy, Szkola Policealna dla mlodzieiy oraz CKU, w sklad kt6rego wchodzq: 
Liceum Ogolnoksztalcqce dla Doroslych, Girnnazjum dla Doroslych, Szkola Podstawowa dla 
Doroslych. W nowoutworzonym Centrum zatrudnieni bqdq wszyscy dotychczasowi 
pracownicy ww. jednostek. 

Opr6cz ksztalcenia zawodowego na poziomie technikum i szkoly zasadniczej dla 
mlodziezy, bqdzie mozna organizowaC kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji 
i ulniejqtnoici nie tylko w zawodach, w kt6rych ksztalcq szkoky mlodziezowe wchodzqce w 
sltlad jednostki - spektrum kursow moze by6 znacznie szersze, a zalezed b~dzie  jedynie od 
posiadanej przez plac6wkq hazy i kadry nauczycielskiej, mozliwe jest takze organizowanie 
ltursow zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych przedsiqbiorc6w. 

W nowopowolywanym Centrum stworzone zostanq takze wmnki  do funkcjonowania 
oirodk6w egzaminacyjnych potwierdzajqcych kwalifikacje w zawodach, w kt6rych obecnie 
ksztalci siq mlodziez w Technikum nr 19 oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 19, 
warunki do prowadzenia kwalifikacyjnych kursow zawodowych i oirodka ksztalcenia 
praktycznego. 

Zgodnie z zalozeniami reformy w zakresie ksztalcenia zawodowego nowa jednostka 
])ozwoli zar6wno mlodziezy, jak i doroslym, na uzyskanie kwalifikacji zawodowych, ktore 
l~omogq mlodziezy w wejkciu na rynek pracy. 

I Miasto zamierza stworzyd nowoczesnq, odpowiadajqcq zapotrzebowaniu rynku pracy 

I 
jednostkq oiwiatowq w zabytkowym kompleksie, historycznie powiqzanym z ksztalceniem 
zawodowym. 

I 


