UCHWAŁA nr 8 z dnia 29.08.2014
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
w sprawie zmian w statucie szkoły ZSB
1. Podstawy prawne działania zespołu szkół:
- Art. 52 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
- Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późniejszymi zmianami);
- Uchwała Nr XXVII/231/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dn. 03 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
nazwy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego
w Zakopanem;
- Uchwała Nr XXIX/243/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dn. 11 kwietnia 2014 r. w sprawie
przeniesienia z Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole
Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem;
- Uchwała Nr XXIX/244/14 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dn. 11 kwietnia 2014 r. w sprawie
likwidacji Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół
Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
§1
W STATUCIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:
II. NAZWA I TYP ZESPOŁU SZKÓŁ. ORGAN PROWADZĄCY
1. W § 2 pkt.3 Szkoły wchodzące w skład zespołu zapis 1) otrzymuje brzmienie „Technikum nr 1”
oraz skreśla się zapis 2),3) i 5)
2. W § 2 pkt.4 punkt 1) otrzymuje brzmienie „Technikum nr 1” oraz skreśla się zapis 2),3) i 5).
III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
3. W § 3 pkt.1 zapis 5) otrzymuje brzmienie „Zapewnia rozwój osobowości ucznia poprzez:
kształtowanie humanistycznej oraz patriotycznej postawy, podnoszenie kultury pracy,
eksponowanie wzorców osobowych godnych naśladowania, rozwijanie własnych zainteresowań i
aspiracji, rozwijanie świadomości społecznej, kształtowanie komunikacji interpersonalnej dającej
uczniowi możliwości poznania samego siebie oraz swoich mocnych i słabych stron”.
4. W § 3 pkt.4 zapis 4) otrzymuje brzmienie: „Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na
zajęciach praktycznych, w pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału na
grupy”.
5. W § 3 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały
podjęte z inicjatywy samorządu uczniowskiego, uczniów i nauczycieli”.
6. W § 4 pkt.2 zapis 1) otrzymuje brzmienie: „Stwarza warunki umożliwiające przygotowanie się do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania odpowiednich kwalifikacji
zawodowych”.
7. W § 6 pkt.5 zapis 6) otrzymuje brzmienie: „pracy kół zainteresowań i organizacji szkolnych.
8. W § 11 pkt.1 zapis 1) otrzymuje brzmienie: „Technikum nr 1 w zawodach:
a) technik budownictwa
b) technik architektury krajobrazu”
pkt 2) skreślony
pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w zawodach:
a) cieśla,
b) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
c) stolarz,
d) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”
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V. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
9. W § 22 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin
w czteroletnim technikum i trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej.
10. W § 22 pkt.2 uchylony
VI. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
11. W § 30 pkt.2 zapis 12) otrzymuje brzmienie ”Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
pedagogicznej lekcji, opracowanie wymagań edukacyjnych i właściwego rozkładu materiału,
terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika i e-dziennika, arkuszy ocen i innych
dokumentów”.
12. W § 31 pkt.8 zapis 1) otrzymuje brzmienie: „Bieżące prowadzenie dzienników lekcyjnych,
e-dzienników i arkuszy ocen”;
13. W § 31 pkt.8 zapis 6) otrzymuje brzmienie: „Przygotowuje i drukuje świadectwa szkolne”.
14. W § 33 pkt.1 zapis 1) otrzymuje brzmienie: „ Zespoły przedmiotowe:
a) Komisja przedmiotów ogólnokształcących;
b) Komisja Przedmiotów Zawodowych w zawodzie technik budownictwa i zawodach ZSZ
c) Komisja Przedmiotów Zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu
d) Komisja wychowania w regionie;
e) Zespół przedmiotowy języków obcych”.
15. W § 35 pkt.5 zapis 3) otrzymuje brzmienie: „Ewidencję uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej”.
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
16. Nazwa przed §49 otrzymuje brzmienie: „Ustalanie oceny zachowania”
17. W § 54 pkt. 15 zapis 1) uchylony
18. W § 54 pkt. 15 zapis 2) otrzymuje brzmienie: „klasyfikacja roczna nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”
19. W § 54 pkt. 15 zapis 3) uchylony
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej ZSB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
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