
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 5/2012/2013 Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Jana Pawła II w Gromniku 

z dnia 28 września 2012 roku 

 

 

W Statucie ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku z dnia 29 lipca 2003r. z późn. zm. 

wprowadza się następujące zmiany: 

  

1. W par. 2  

a) w ust. 2 zwrot: „budynek Szkoły Podstawowej” zastępuje się zwrotem: „budynek Zespołu 

Szkół”. 

 

2.  W par. 3 ust. 1 uchyla się punkt 4. 

3. W par. 3 

a) tytuł rozdziału I otrzymuje brzmienie:  

„Rozdział I – Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego i Technikum”. 

 

4. W par. 6 

a) w ust. 1 wykreśla się  zwrot: „Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych”.   

     

5. W par. 21 ust. 1 uchyla się punkt 36. 

 

6.  W par. 30  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rok szkolny dzieli się na 2 okresy, których czas trwania określa Dyrektor Szkoły 

w rozporządzeniu wydanym przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.”  

b) uchyla się ustępy 3 i 4. 

 

7. W par. 33 

a) w ust.1 wykreśla się zwrot: „i w Liceum Ogólnokształcącym Uzupełniającym dla 

Dorosłych”.  

 

8. W par. 36   

a) ust. 2 zwrot: „ostatnia kończy o godz. 21.00” zastępuje się zwrotem: „ostatnia kończy o 

godz. 18.30”. 

 

9. W par. 37  

a) w ust. 1 uchyla się punkt 4, 

b) ust. 6 zostaje uchylony. 

 

10. W par. 39 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

       „Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizujących program policyjny organizuje się 

zajęcia dodatkowe z kształcenia policyjnego we współpracy z Komendą Miejską Policji 

w Tarnowie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.” 

   b) dodaje się ust. 1a. o treści:   

 „1a. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizujących program lotniczy organizuje się 

zajęcia dodatkowe z kształcenia lotniczego we współpracy z Aeroklubem Podhalańskim  

zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.” 
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c) dodaje się ust. 1b o treści:   

   „1b. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizujących program poŜarniczy organizuje 

się zajęcia dodatkowe z kształcenia poŜarniczego we współpracy z Komendą Miejską 

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Tarnowie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę 

Pedagogiczną Zespołu Szkół.” 

 

d) dodaje się ust. 1c o treści:   

   „1c. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizujących program sportowy z odnową 

biologiczną organizuje się zajęcia dodatkowe z kształcenia sportowego z odnową biologiczną 

zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.” 

 

e) dodaje się ust. 1d o treści:   

   „1d. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizujących program ratownictwa 

medycznego organizuje się zajęcia dodatkowe z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z 

programem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.” 

f)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

                 „ 2. Zajęcia z kształcenia policyjnego, lotniczego, poŜarniczego, sportowego z odnową 

biologiczną, ratownictwa medycznego, prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym 

o czasie trwania godziny lekcyjnej trwającej 45 min. w wymiarze dwóch godzin tygodniowo 

dla kaŜdego oddziału oraz uwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.” 

           g) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

              „3. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego realizujący program policyjny, lotniczy, 

poŜarniczy, sportowy z odnową biologiczną, ratownictwa medycznego, mają obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wynikających z realizacji w/w programu.” 

 

11. Par. 54 do 56 (Rozdział X) zostają uchylone 
         
12. Po par. 56 w tytule działu VI wykreśla się zwrot: „i słuchaczy”. 

 

13. Par. 64 do 65 (Rozdział III) zostają uchylone. 

 

14. Po par. 65 w tytule działu VII wykreśla się zwrot: „i słuchaczy”. 

 

15.  W par. 66  

a) w ust. 1 wykreśla się zwrot: „i słuchaczy”. 

 

16. W par. 67  

a) wykreśla się zwrot: „a w szkołach dla dorosłych klasyfikacja odbywa się w ostatnim 

tygodniu kaŜdego semestru.” 

 

17. Par. 87 do 91 (Rozdział VI) zostają uchylone. 

 

18. W par. 96 

a) w ust. 1, w pkt.10 kropkę zastępuje się przecinkiem, 

b) w ust. 1po pkt.10 dodaje się pkt 11 o treści: 

„11) otrzymał upomnienie wychowawcy klasy.”, 

c) w ust. 3 w pkt. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem, 

d) w ust. 3 po pkt.8 dodaje się pkt. 9 o treści: 

     „ nie posiada godzin nieusprawiedliwionych.”, 

e) w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) pomimo zastosowania gradacji kar pali papierosy na terenie szkoły lub podczas zajęć 

prowadzonych przez szkołę,”, 

f) ust 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Na powyŜsze kryteria nakłada się następujące ograniczenia:  

1) uczeń który nie posiadał 1 raz pełnego umundurowania lub 3 razy regulaminowego obuwia 

- otrzymuje ocenę nie wyŜszą niŜ bardzo dobra. 

2) uczeń który nie posiadał 2 razy pełnego umundurowania lub 4 razy regulaminowego 

obuwia - otrzymuje ocenę nie wyŜszą niŜ dobra. 

3) uczeń który nie posiadał 3 razy pełnego umundurowania lub 5 razy regulaminowego 

obuwia - otrzymuje ocenę nie wyŜszą niŜ poprawna. 

4) uczeń który nie posiadał 4 i więcej razy pełnego umundurowania lub 6 i więcej razy 

regulaminowego obuwia - otrzymuje ocenę nie wyŜszą niŜ nieodpowiednia. 

Braki pełnego umundurowania i regulaminowego obuwia zlicza się na podstawie wpisów 

w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla kaŜdego okresu. 

 

19. W par. 106 

 a)  w ust. 1 w pkt. 5 zwrot: „zeszytu uwag,” zastępuje się zwrotem: „zeszytu wychowawcy,”, 

b) w  ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10)  powiadamianie pisemne lub telefoniczne rodziców uczniów, którzy mogą otrzymać 

ocenę niedostateczną okresową lub roczną z obowiązkowych zajęć na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym  po siedzeniem Rady Pedagogicznym oraz dokumentowanie tego faktu 

poprzez wpis do dziennika lekcyjnego lub zeszytu wychowawcy.” 

 

20. W par. 114  

a) w pkt. 13 wykreśla się zwrot: „lub tekstylne obuwie sportowe”, 

b) pkt. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) uczniowie realizujący dodatkowe programy – nosić mundur lub strój określony dla danego 

kierunku w dni wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.”. 

 

21. W par. 115 

a) w ust. 1 zwrot: „zeszycie uwag.” zastępuje się zwrotem: „dzienniku.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Uczeń uchylający się od noszenia obowiązującego obuwia zastępczego i stroju podlega karom 

określonym niniejszym Statutem.”, 

d) ust. 4 i 5 zostają uchylone. 

 

22. W par. 120 
a) w ust. 1 w pkt. 1 w podpunkcie a zwrot: „opuszczenia 3 – 10” zastępuje się zwrotem: 

„opuszczenia 10”, 

b) w ust. 1 w pkt. 1 uchyla się podpunkty k i o, 

c) w ust. 1 w pkt. 1 na końcu podpunktu m, przed przecinkiem dodaje się zwrot: „(15 – 20)”, 

d) ust. 1 w pkt. 2 w podpunkcie a  zwrot: „opuszczenia 10 - 25” zastępuje się zwrotem: 

„opuszczenia 20”, 

e) w ust. 1 w pkt. 2 uchyla się podpunkt f’ 

f) w ust. 1 w pkt. 2 w podpunkcie k kropkę zastępuje się przecinkiem, 

g) w ust. 1 w pkt. 2 po podpunkcie k dodaje się podpunkt l o brzmieniu: 

„l) nagminnego spóźniania na zajęcia (powyŜej 20).”, 

h) w ust. 1 w pkt. 3 w podpunkcie a zwrot: „opuszczenia 26 - 40” zastępuje się zwrotem: 

„opuszczenia 30”, 

i) w ust. 1 w pkt. 3 uchyla się podpunkt g. 

 

 


