
Uchwała Nr 09/19 
 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych 

im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2019r. 

w sprawie: zmian w Statucie szkoły. 

 
Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe  

z dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych skreśla się wszystkie zapisy dotyczące Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. 

§ 2 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "ponadgimnazjalną" i zapisuje się "ponadpodstawową". 

b) dopisuje się ust. 3d o brzmieniu: "W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w Zespole prowadzi 

się oddziały dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1, aż do czasu wygaśnięcia tych 

oddziałów". 

c) w ust. 3 dopisuje się pkt. 1a o brzmieniu: "pięcioletnie Technikum Nr 1, którego ukończenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie 

dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w danym zawodzie; 

a) technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol cyfrowy zawodu: 343404, 

b) technik hotelarstwa, symbol cyfrowy zawodu: 422402. 

2. W § 15 ust. 10 skreśla się wyrazy "tradycyjnej i". 

3. W § 40 ust. 11 skreśla się wyrazy "ołówkiem w dzienniku lekcyjnym" i zapisuje się "w dzienniku 

elektronicznym". 

4. W § 58 ust. 1 dopisuje się: "W przypadku pięcioletniego technikum przystąpił ponadto do 

egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie". 

5. W § 60 ust. 1 dopisuje się: "W przypadku szkoły ponadpodstawowej przystąpił ponadto do 

egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie". 

6. W  §  60  dopisuje  się  ust.  1a  o  brzmieniu:  "Uczeń     szkoły  ponadpodstawowej  (technikum  i 

branżowej szkoły I stopnia), który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią 

klasę tej szkoły". 



7. W § 63 ust. 2 dopisuje się: "Ustalając ocenę klasyfikacyjną należy w 80% uwzględnić ocenę 

uzyskaną z egzaminu praktycznego". 

8. § 84a przyjmuje brzmienie § 84a ust. 1. 

a) po ust. 1 dopisuje się ust. 2 o brzmieniu: "Uczeń warunkowo promowany do klasy 

programowo wyższej ma obowiązek uzupełnić materiał programowy, z którego uzyskał ocenę 

niedostateczną. Formę i sposób określa nauczyciel uczący danego przedmiotu". 

b) dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: "Niespełnienie tego warunku może skutkować brakiem 

możliwości uzyskania rocznej oceny pozytywnej z danego przedmiotu". 

9. § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Do Zespołu uczęszczają absolwenci gimnazjów oraz szkół 

podstawowych w przypadku branżowej szkoły I stopnia oraz technikum, a także słuchacze 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w przypadku dokonania przez Zespół naboru". 

10. W § 97 dopisuje się ust. 2a o brzmieniu: "Opis sztandaru: 

a) wymiary: 100 cm x 100 cm 

b) strona prawa: na tle koloru chabrowego srebrnymi literami wyhaftowana nazwa szkoły Zespół 

Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii w formie dwóch półokręgów, w 

środku wyhaftowana książka z kałamarzem; strona lewa: na tle koloru czerwonego 

wyhaftowany biały orzeł w złotej koronie 

c) sztandar obszyty srebrnymi frędzlami 

d) drzewiec: grubość 4 cm, kolor ciemny brąz, okucia srebrne, głowica-orzeł". 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r. 
 
 

  
                                                Przewodniczący Rady Pedagogicznej: ............................................. 
 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 04/20 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych 

im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 11 marca 2020r. 

w sprawie: zmian w Statucie szkoły. 

 

Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe  

z dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:  

§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 35 dodaje się: 

a) ust. 4 w brzmieniu: „Jeżeli w trakcie roku szkolnego uczeń uczestniczy w zajęciach 

edukacyjnych z danego przedmiotu realizowanego zarówno w zakresie podstawowym jak i 

rozszerzonym, uzyskuje jedną ocenę klasyfikacyjną śródroczną i jedną ocenę roczną lub 

końcową z tego przedmiotu. Podczas wystawiania oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej 

uwzględnia się wszystkie oceny cząstkowe z danego przedmiotu (zarówno uzyskane z zajęć 

prowadzonych w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym)”. 

  

b) ust. 5 w brzmieniu: „Ustalenia oceny dokonuje nauczyciel lub nauczyciele uczący przedmiotu 

w zakresie podstawowym i rozszerzonym według zasady średniej ważonej. Uczeń musi być 

sklasyfikowany z przedmiotu w obu zakresach. Ocenie z zakresu podstawowego przypisuje się 

wagę 1 natomiast ocenie z zakresu rozszerzonego wagę 2”. 

 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: ............................................. 

 



Uchwała Nr  13/20 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych 

im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2020r. 

w sprawie: zmian w Statucie szkoły. 

 

Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe                               z 

dn. 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:  

§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Czas trwania jednostki zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut”. 

2. § 17c ust. 4a otrzymuje brzmienie: „Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu 

uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 

godzin”. 

3. W § 15 w ust. 9 dopisuje się: „w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość”. 

4. W § 44 w ust. 3 wyraz „dzienniku” zastępuje się słowami „teczce wychowawcy”. 

5. W § 63 w ust. 1 dopisuje się: „tradycyjnie lub on-line”. 

6. W § 72 w ust. 1 pkt. 1 dopisuje się: „sprawdzian wiadomości i umiejętności może być 

przeprowadzony w formie tradycyjnej lub on-line”. 

7. W § 77 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się „który może być przeprowadzony 

w formie tradycyjnej lub on-line”. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.  
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: ............................................. 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr  13/21 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych 

im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z dnia 28 października 2021r. 

w sprawie: zmian w Statucie szkoły. 

 

Na podstawie: art. 82 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe  
z dn. 14 grudnia 2016 r. /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082  ze zm./ Rada Pedagogiczna uchwala, 
co następuje:  

 

§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 dodaje się: 

1) ust. 3 o brzmieniu: „Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, 

którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych 

państw korzystają z nauki i opieki w Zespole na warunkach określonych w odrębnych 

przepisach”. 

2) ust. 4 o brzmieniu: „Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach”. 

3) ust. 5 o brzmieniu: „Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym 

do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym, szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym pokonaniu 

trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego”. 

2. W § 16 dodaje się ust. 10a o brzmieniu: „Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich 

powracających z zagranicy objętych obowiązkiem nauki, którzy nie znają języka polskiego albo 

znają go w stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki, dyrektor szkoły występuje 

z wnioskiem do organu prowadzącego o możliwość organizacji w szkole dodatkowej bezpłatnej 

nauki języka polskiego w wymiarze i okresie określonym odrębnymi przepisami”. 

3. W § 18 w ust. 1a w pkt. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: 

„recepcję;” oraz pkt. 7 o brzmieniu: „pracownię planowania żywienia”. 

 



4. W § 32 po wyrazie: „oceny z” dodaje się: „plastyki i”, po wyrazach: „tych zajęć,” dodaje się:                      

„a w przypadku wychowania fizycznego – także”, dalsza część pozostaje niezmieniona. 

5. W § 35 skreśla się ust. 5; 

6. § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Oceny z praktyk zawodowych do dziennika elektronicznego 

wpisuje kierownik Warsztatów szkolnych na podstawie zapisów w dzienniczkach praktyki 

zawodowej”. 

7. W § 38: 

1) w ust. 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „stopień celujący (6) oznacza, że uczeń w bardzo 

wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone 

programem nauczania”; 

2) w ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem 

nauczania”; 

3) w ust. 8 wyraz: „cztery” zastępuje się wyrazem: „pięć” oraz po kropce dodaje się: „Znaki „+” 

i „-” nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego do kolumny zatytułowanej „A – aktywność”. 

Po uzyskaniu wymaganej ilości znaków, znaki zamieniane są na stopień”. 

4) w ust. 9 za wyrazem: „za aktywność” skreśla się przecinek oraz wyraz: „systematyczność”. 

8. W § 40: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują najwyżej 

trzy ostatnie tematy lekcyjne”. 

2) w ust. 6 wyraz: „musi” zastępuje się wyrazem: „może”, po wyrazach: „oddania pracy” 

skreśla się kropkę i dodaje się: „lub powrotu do szkoły. W przypadku długiej nieobecności 

ucznia termin ulega wydłużeniu do momentu uzupełnienia przez ucznia materiału 

programowego”, dalsza część pozostaje niezmieniona; 

3) w ust. 7 wyrazy: „Poprawa prac pisemnych powinna” zastępuje się wyrazami: „Ponowne 

przystąpienie do prac pisemnych może”, dalsza część pozostaje niezmieniona; 

4) w ust. 9 wyrazy „Poprawa pracy pisemnej obejmuje” zastępuje się wyrazami: „Ucznia 

ponownie przystępującego do prac pisemnych obowiązuje”, dalsza część pozostaje 

niezmieniona; 

5) w ust. 10 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Każdy stopień uzyskany podczas 

ponownego przystąpienia do pracy pisemnej zostaje oddzielony ukośnikiem i zapisany  

w dzienniku za pierwszą oceną z tej pracy pisemnej”, dalsza część pozostaje niezmieniona; 



6) w ust. 11 wyraz „jeden” zastępuje się wyrazem „jedną” oraz usuwa się wyraz: „ołówkiem”; 

7) w ust. 13 w tabeli w wierszu: „bardzo dobry” cyfrę: „100” zastępuje się cyfrą: „99”. Nad 

wierszem „bardzo dobry” dodaje się wiersz: „celujący” i w obu kolumnach zapisuje się 

procent maksymalnej liczby punktów: „100”; 

8) skreśla się ust. 14; 

9) w ust. 15 wyraz: „dzienniki” zastępuje się wyrazem: „dzienniku”. Po kropce dodaje  się: 

„Jeżeli uczeń przystąpił do napisania pracy w innym terminie, stopień uzyskany z tej pracy 

zostaje oddzielony ukośnikiem i zapisany w dzienniku za wpisem „nb”. 

9. W § 44 w ust. 3 skreśla się wyrazy: „dzienniku lub innym” dalsza część pozostaje niezmieniona. 

10. § 46 otrzymuje brzmienie: „Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalona jako średnia z ocen 

bieżących. Ocena ta powinna być oceną zdobytej przez ucznia wiedzy i nabytych umiejętności                 

w odniesieniu do wymagań edukacyjnych”.  

11. W § 47: 

1) w ust. 1 wyraz: „półrocza” zastępuje się wyrazem: „śródrocza”, 

2) w ust. 3 po wyrazie: „informatyka” dodaje się przecinek i zapisuje wyraz: „plastyka”, dalsza 

część pozostaje niezmieniona. 

12. W § 48 w ust. 2 skreśla się punkty 3e), 4d), 5e) oraz 6f). 

13. Po § 48 dodaje się §48 a o brzmieniu: „ Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej”. 

14. W § 49 w ust. 1 dodaje się pkt. 1g) w brzmieniu: „liczbę godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych”. 

15. Po § 49 dodaje się § 49a:  

1) ust. 1 o brzmieniu: „Ustalając ocenę zachowania w czasie kształcenia na odległość (nauka 

zdalna) należy stosować obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu  

(§48 i §49) w zakresie możliwym do zastosowania”. 

2) ust. 2 o brzmieniu: „Obszary brane pod uwagę w trakcie kształcenia na odległość: 

a) pkt. 1 wywiązywanie się z obowiązków ucznia np. frekwencja na zajęciach, aktywność                          

na zajęciach organizowanych przez szkołę, wywiązywanie się z zadań zlecanych przez 

nauczyciela; 



b) pkt. 2 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  np. niezakłócanie zajęć 

lekcyjnych prowadzonych online, przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach 

kształcenia na odległość; 

c) pkt. 3 dbałość o honor i tradycje szkoły np. poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez 

szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość; 

d) pkt. 4 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) pkt. 5 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad 

zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez 

nauczycieli; 

f) pkt. 6 godne, kulturalne zachowanie się poza szkołą np. przestrzeganie zasad 

obowiązujących w czasie prowadzenia lekcji online, nieudostępnianie kodów i haseł do 

lekcji osobom trzecim; 

g) pkt. 7 okazywanie szacunku innym osobom, np. sposób zwracania się do nauczycieli i innych 

uczniów, sposób reakcji na zwracane uwagi”. 

16. W § 54: 

1) w ust. 1 po wyrazie „w dzienniku” dodaje się: „w zakładce – oceny śródroczne i roczne,                          

w kolumnie okres klasyfikacyjny 1 lub 2, ocena przewidywana”, skreśla się wyraz: 

„ołówkiem”, dalsza część pozostaje niezmieniona.   Po wyrazie: „zachowania” skreśla się 

kropkę i dodaje się:  „i wpisania jej do dziennika w zakładce – oceny zachowania w kolumnie 

okres klasyfikacyjny 1 lub 2, ocena przewidywana.”, 

2) w ust. 2 po wyrazie „rodziców” dodaje się: „poprzez dziennik elektroniczny” skreśla się 

wyrazy: „w formie pisemnej na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu”, dalsza część 

pozostaje niezmieniona.  

3) skreśla się ust. 2a.   

4) w ust. 3 po wyrazach „tych ocen” zapisuje się: „do dziennika elektronicznego w zakładce – 

oceny śródroczne i roczne, w kolumnie okres klasyfikacyjny 2, ocena przewidywana”, skreśla 

się wyrazy: „za pomocą cyfry w przedostatniej kolumnie”, dalsza część pozostaje 

niezmieniona. Po wyrazie: „zachowania” skreśla się kropkę i dodaje się: „i wpisaniu jej do 

dziennika w zakładce – oceny zachowania, w kolumnie okres klasyfikacyjny 2, ocena 

przewidywana.”, 

5) skreśla się ust. 5. 

 



17. W § 55a w ust. 4 w pkt. 4 skreśla się wyrazy: „poprawia ocenę” i zastępuje się: „ubiega się                    

o wyższą niż przewidywana ocenę”. 

18. W § 58 w ust. 5 po wyrazach: „Rada Pedagogiczna” skreśla się kropkę i dodaje się: „po 

przeanalizowaniu przyczyn braku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub 

nieukończenia szkoły”. 

19. W § 84b:  

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku całkowitego i częściowego 

niezrealizowania materiału programowego z zajęć edukacyjnych już 

nierealizowanych należy przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.”, 

2) skreśla się ust. 5. 

20. W § 87a: 

1) w ust. 2 skreśla się wyraz: „schowanie i”, po wyrazie: „wyłączone” skreśla się przecinek  

i dodaje się wyrazy o brzmieniu: „i odłożone we wskazane przez nauczyciela miejsce”. 

2) w ust. 4 skreśla się wyrazy: „zeszytu opinii oraz”. 

21. W § 94 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Dzieci cudzoziemców i dzieci obywateli polskich 

powracających z zagranicy również objęte są na terenie szkoły pomocą psychologiczno-

pedagogiczną”. 

§ 2 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: ............................................. 
 


