
 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie  

uczniów i słuchaczy CKZiU w Elblągu 

pobierających naukę w budynku przy ul. Rawskiej 3  

 

 

 W związku z obserwacjami zachowań i postaw prezentowanych przez uczniów Szkoły 

Branżowej I stopnia oraz słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w CKZiU w Elblągu 

kieruję za Państwa pośrednictwem do naszych podopiecznych, jak też do Państwa 

wiadomości następujące informacje, uwagi oraz sugestie: 

1. Przypominam, że wszystkie zajęcia edukacyjne objęte szkolnym planem nauczania  

dla danego oddziału klasowego, które nie wymagają zgody na udział w nich ani rezygnacji  

z takiego udziału,  są dla uczniów obowiązkowe. Jednostka zajęć praktycznych trwa 60 

minut, pozostałe zajęcia dydaktyczne trwają 45 minut i jest to obligujące zarówno 

nauczyciela, jak też ucznia/ słuchacza. 

2. Zgodnie z § 27. 1. Statutu Centrum stwarza uczniom i słuchaczom warunki pobytu, 

zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją  

i innymi przejawami patologii, a w szczególności:  

1) zgodnie z § 27. 1. 1) i 2) uczniowie i słuchacze przebywają w Centrum w czasie zajęć 

edukacyjnych, nie opuszczają terenu Centrum w czasie przerw między lekcjami lub 

konsultacjami; oznacza to w szczególności, że nie przewiduje się wyjść do sklepu.  

2) zgodnie z § 27. 1. 4) ubrania wierzchnie uczniowie/słuchacze pozostawiają w szatni, która 

jest zabezpieczona przed kradzieżą – sugeruję, aby przypomnieć dziecku o odpowiednim 

ubraniu się skoro uważa, że w szkole jest zimno; pomiary temperatury nie wykazały 

niedogrzania budynku; od 01.12.2022 r. egzekwowany będzie obowiązek zdejmowania 

okryć wierzchnich przed wejściem na lekcje, szatnia mieści się przy drzwiach wejściowych.  

Przypominam też, że W CKZiU prowadzony jest monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz 

obiektów przy ulicach Bema 54 i Rawska 3, przeznaczony do obserwacji, wykrywania, 

rejestrowania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa 

powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia, co jest zgodne z § 27. 1. 8).  

3. Zwracam uwagę, że uzyskanie pozytywnych ocen gwarantujących pomyślną klasyfikację 

wymaga stosowania się do znanych uczniom reguł. Jedna z nich dotyczy udziału w lekcjach 

wychowania fizycznego w odpowiednim stroju. Uczeń, który nie ma stroju nie uczestniczy 

w lekcji wf, nauczyciel nie ma podstaw, by ocenić ucznia, w efekcie pozostaje  

on nieklasyfikowany. Analogicznie sytuacja przedstawia się przy braku odzieży ochronnej  

na zajęciach praktycznych oraz przy zbyt niskiej frekwencji na poszczególnych 

przedmiotach.  

4. Na podstawie Statutu placówki, jak również zgodnie z regułami bezpieczeństwa  

nie zezwalam na: 

1) palenie tytoniu, używanie e-papierosów, wnoszenie, posiadanie lub spożywanie napoi 

alkoholowych bądź środków odurzających i psychotropowych – w razie stwierdzenia 

niesubordynacji przewiduję stosowne reakcje; 

2) używanie w trakcie zajęć telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń 

multimedialnych; wg Statutu po rozpoczęciu zajęć „uczniowie mają obowiązek złożenia 

telefonów do koszyków, które znajdują się na biurku nauczyciela. Telefony muszą mieć 

wyłączne dźwięki lub mogą być całkowicie wyłączone”. Regułę tę zamierzam reaktywować 

w budynku przy ul. Rawskiej 3;  

3) naruszania godności osobistej zarówno pracowników Centrum, jak też innych 

uczniów/słuchaczy.  

 

Elbląg, 30 listopada 2022 r.                             Z poważaniem    

 

podpisał  Romuald Mackojć, Dyrektor CKZiU w Elblągu 


