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Podstawowe  informacje  o  szkole 

dla  słuchaczy  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum 

 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Nr 372 i klasy Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158 

wchodzące w jej skład, są szkołami należącymi do Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Nr 2 w Warszawie. Dyrektorem placówki jest mgr Dariusz Tomczak (pokój 301), 

a wicedyrektorem opiekującym się szkołą podstawową i gimnazjum jest mgr inż. Grzegorz 

Chmielewski (pokój 323); 

2. Numer telefonu do szkoły: (0-22) 822-98-95, adres strony internetowej naszego Centrum 

to www.cku2.waw.pl  

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 jest publiczną placówką oświatową i szczyci 

się wieloletnimi tradycjami kształcenia dorosłych. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele 

posiadają odpowiednie, wysokie kwalifikacje; 

4. Centrum zatrudnia pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego (pok. 329 i 330), 

z pomocy których mogą korzystać wszyscy słuchacze szkoły podstawowej, gimnazjum 

oraz rodzice nieletnich słuchaczy; 

5. W szkołach dla dorosłych zaliczanie odbywa się co każdy semestr, a nie co rok 

szkolny. Słuchacz może być promowany na semestr wyższy jeśli otrzymał pozytywne 

oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania; 

6. Rozporządzenie MEN zmieniło radykalnie zasady klasyfikacji i promowania 

słuchaczy we wszystkich szkołach stacjonarnych dla dorosłych w całej Polsce. 

Aby słuchacz mógł być promowany na wyższy semestr lub ukończyć szkołę 
po najwyższym semestrze, musi wykazać się minimum 50% frekwencją 
i pozytywnymi ocenami z zajęć edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów, każdy 

licząc osobno. W przypadku oceny negatywnej słuchacz ma prawo napisania pracy 

kontrolnej w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. Ze wszystkich przedmiotów 

przeprowadzane są egzaminy semestralne, stanowiące podstawę klasyfikacji. Z jęz. 

polskiego, jęz. obcego i matematyki obowiązują egzaminy pisemne i ustne, 

a z pozostałych przedmiotów – tylko pisemne lub tylko ustne – zależnie od rodzaju 

szkoły. W przypadku nie zgłoszenia się na którąkolwiek część egzaminu słuchacz 

nie może być promowany. Wówczas słuchacz powinien starać się o przyznanie 

terminu dodatkowego lub poprawkowego poprzez złożenie wniosku na odpowiednim 

druku szkolnym i uzyskanie zgody dyrektora; 

7. Jeśli słuchacz jest dorosły – aby powtarzać semestr, musi złożyć wniosek o jego 

powtarzanie. Słuchacz pełnoletni może tylko jeden raz w cyklu kształcenia powtarzać 
semestr. 

8. Jeśli słuchacz jest niepełnoletni – ze względu na obowiązek szkolny, słuchacz ma 

możliwość powtarzania semestru więcej niż jeden raz – ale tylko do chwili uzyskania 

pełnoletności; 

9. W szkole znajdują się automaty z napojami i artykułami żywnościowymi (III piętro), 

biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi na IV piętrze. 

10. W szkole można korzystać bezpłatnie (lecz poza godzinami swoich zajęć) z Internetu – 

w czytelni na IV piętrze, po okazaniu swojego identyfikatora i wpisaniu się do zeszytu 

użytkowników; 

11. Toalety damskie i męskie są na piętrze III i IV; 

12. Każdy słuchacz ma obowiązek posiadania identyfikatora (wydanego przez sekretariat 

szkoły lub wychowawcę). Przy wejściu do szkoły każdy słuchacz, bez wzywania, okazuje 

swój identyfikator pracownikowi szkoły. Identyfikator okazuje także na każde wezwanie 

pracownika na terenie szkoły. W szkole mogą przebywać jedynie zapisani słuchacze 

(ze względów bezpieczeństwa i porządku). Do szkoły prosimy nie zapraszać w odwiedziny 

rodziny ani znajomych; 
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13. Przyjmujemy, że każdy słuchacz zapisał się do naszej placówki dobrowolnie, bez żadnego 

przymusu i w związku z tym sprosta naszym niewygórowanym wymogom właściwego 

zachowania, porządku i bezpieczeństwa. 

14. Każde zajęcia odbywają się w innej sali, ze względu na pomoce naukowe – słuchacze na 

przerwie muszą przemieszczać się do sali wyznaczonej w planie lekcji; 

15. Każdy nauczyciel poda na swojej lekcji własne wymagania dotyczące nauczanego 

przedmiotu w danym semestrze.  

16. Słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z dodatkowych zajęć w terminach 

uzgodnionych z poszczególnymi nauczycielami. 

17. W szkole nie wolno nigdzie palić (także papierosów elektronicznych), do szkoły nie 

wolno przyjść w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

Po wejściu do szkoły niezwłocznie zdejmujemy nakrycia głowy. Na terenie szkoły nie 

nosimy nakryć głowy, ze względu na potrzebę identyfikacji wszystkich osób 

przebywających w placówce; 

18. Na zajęciach lekcyjnych słuchaczom nie wolno używać telefonów ani innych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

19. W szkole nie wolno kląć, dokuczać innym, bić się lub biegać. Wszyscy pracownicy 

szkoły będą reagować na niewłaściwe zachowanie. Taka sytuacja może wpłynąć na 

szybkie skreślenie z listy słuchaczy; 

20. Do nauczycieli, pracowników szkoły i wszyscy słuchacze powinni odnosić się 
z szacunkiem. Relacja odwrotna jest oczywista; 

21. Zaświadczenia (do ZUS, OPS, sądu itp.) będą wydawane po stwierdzeniu, czy słuchacz 

systematycznie uczęszcza na zajęcia, spełniając warunki wskazane przez Ministra Edukacji 

Narodowej; 

22. Zwracamy szczególną uwagę na frekwencję na zajęciach. W przypadku nieobecności 

prosimy o szybką informację o przyczynie i niezwłoczne usprawiedliwienie, gdyż organ 

prowadzący i zarazem finansujący naszą szkołę (Urząd m.st. Warszawy) wymaga 

skreślenia z listy dorosłych słuchaczy nie korzystających z nauki w szkole; 

23. Prosimy o zapoznanie się ze statutem Centrum, szczególnie z rozdziałem o prawach 

i obowiązkach słuchaczy. Dobrze jest też znać regulamin biblioteki, czytelni i sali 

komputerowej; 

24. Plany lekcji są wywieszane w gablotach na III piętrze (obok pokoju nr 302 i 310), a także 

na stronie internetowej naszego Centrum tj. www.cku2.waw.pl 

25. Terminarz dotyczący ferii, świąt, egzaminów, rad pedagogicznych itp. zostanie 

zamieszczony na korytarzu III piętra w gablotach oraz na stronie internetowej szkoły; 

26. Prosimy słuchaczy o nie spóźnianie się na zajęcia, bo przeszkadza to innym; 

27. Z windy nie mogą korzystać słuchacze gimnazjum i szkoły podstawowej, osoby 

niepełnosprawne są uprawnione do korzystania z windy po okazaniu uprawnień; 

28. Niezwykle ważna jest współpraca rodziców (opiekunów prawnych) i kuratorów 

z wychowawcami szkolnymi i innymi nauczycielami. Niezbędny jest stały kontakt 

telefoniczny i osobisty. Zapraszamy rodziców do kontaktowania się ze szkołą. Zebranie 

rodziców niepełnoletnich słuchaczy odbędzie się w środę 26 września 2018 o godz. 

18.00 (obecność obowiązkowa). Szczególnie nieletni słuchacze powinni odczuwać 

zainteresowanie wszystkich stron frekwencją na zajęciach, wynikami w nauce, 

zachowaniem w szkole. W domu prosimy rodziców o systematyczne sprawdzanie notatek 

z lekcji, dat i tematów lekcji. Wspólne działanie na pewno odniesie lepszy skutek. 

29. Dla dorosłych słuchaczy mamy propozycję bezpłatnego uczestniczenia w kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. 

30. Życzymy miłej nauki i dobrych wyników !!! 

 

Wicedyrektor Grzegorz Chmielewski, dnia 03.09.2018  r. 


