
Ul. Gdańska 25 
14-260 Lubawa 

Tel. 89 645 26 31 
Fax.  89 645 26 37 

zs-sekretariat@zs.lubawa.pl 
www.zs.lubawa.pl 

NIP: 744 00 05 028  

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Lubawie  

Nr 23/2017/2018  

z dnia 17 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie: nowelizacji Statutu Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

 Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół w Lubawie wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. w Rozdziale III § 1 po ust. 7 dodaje ust. 7a, 7 b, 7c w brzmieniu:  

„§ 1 ust.  

7a  

Dyrektor Zespołu może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół 

nauczycieli. 

7b 

Pracą zespołu nauczycieli kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora 

Zespołu na wniosek zespołu nauczycieli. Dyrektor Zespołu, na wniosek 

przewodniczącego zespołu nauczycieli, może wyznaczyć do realizacji określonego 

zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Zespołu. 

W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami 

Zespołu.  

7c 

Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania rady pedagogicznej” 
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2. w Rozdziale VI § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 ust. 1  

Dokumentacja dotycząca egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 

udostępniania jest do wglądu przez Dyrektora Zespołu, na wniosek ucznia lub jego 

rodzica. Wspomnianą dokumentację udostępnia się uczniowi w obecności 

przynajmniej jednego z rodziców. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic 

może sporządzać notatki lub wykonywać fotografie. Zabrania się wynoszenia 

dokumentacji poza obręb Zespołu.” 

3. w Rozdziale VI § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„ § 7 ust. 6 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić: 

a. w przypadku ocen bieżących (cząstkowych) uzasadnienie ma charakter ustny 

bezpośrednio na lekcji lub na wyznaczonym spotkaniu z uczniem lub jego 

rodzicem, 

b. w przypadku ocen śródrocznych i rocznych lub końcowych uzasadnienie ma 

charakter pisemny, na wniosek pisemny ucznia lub rodzica, skierowany do 

Dyrektora Zespołu” 

4. w Rozdziale VIII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ ust 2.  

Zawody, w których kształci Zespół w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 

Szkoły Branżowej I Stopnia: 

1) elektryk, 

2) sprzedawca, 

3) fryzjer, 

4) kucharz, 

5) cukiernik, 

6) ślusarz, 

7) mechanik pojazdów samochodowych, 

8) stolarz, 

9) fotograf, 

10) piekarz, 

11) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

12) murarz- tynkarz, 

13) tapicer, 

14) mechanik- monter maszyn i urządzeń, 

15) mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, 



16) operator obrabiarek skrawających, 

17) krawiec, 

18) blacharz samochodowy.” 

5. w Rozdziale XVII § 1 w ust. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu: 

„ § 1 ust. 2 pkt 5) 

Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informatyczno- komunikacyjnymi: 

a. komputeryzacja biblioteki szkolnej, 

b. wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła 

medialne, 

c. systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki 

(katalogi, bibliografie), 

d. wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela, 

e. poszerzenie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji 

(płytoteka) i zapewnianie możliwości wykorzystania ich.”  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Zespole Szkół w Lubawie. 


