DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 325

Kraków, dnia 28 czerwca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
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Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek
Oņwiatowych w Skale*

19022

Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie założenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie*

19024

Rady Powiatu Krakowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie*

19027

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu i Zespołu Szkół DrzewnoMechanicznych w Starym Sączu.

19030

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie likwidacji
Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Technikum nr 3 w Starym Sączu.

19031

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie utworzenia
Technikum w Starym Sączu*

19032

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie likwidacji
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starym Sączu i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 2 w Starym Sączu.

19037

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie utworzenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu*

19038

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.*

19043

UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami.

19060

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian uchwały
budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

19068

Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta
Nowego Sącza.

19071

___________
* Zgodnie z art. 60 ust. 3 Ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty statut przyjęty
uchwałą podlega ocenie zgodnoņci z prawem dokonywanej przez kuratora oņwiaty. Niniejsza
publikacja uchwały nie uwzględnia ewentualnych działań nadzorczych podjętych przez Małopolskiego Kuratora Oņwiaty
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Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie
na 2011 rok.

19072

Rady Gminy Ropa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
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OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
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–

–

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011 r. o wynikach
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czorsztyn przeprowadzonych
w dniu 22 maja 2011 r.

19083

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011 r. o wynikach
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych
w dniu 22 maja 2011 r.
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UCHWAŁA NR V/45/2011
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych
w Skale
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5
ust.2 pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3 lit.a, art. 58 ust.1 i ust. 6
oraz art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn.zm.) Rada
Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 3. Szkołę Zasadniczą, o której mowa w § 1 włącza się w Zespół Szkół i Placówek Oņwiatowych
w Skale ul. Ks. Połetka 30, 32-043 Skała

§ 1. Zakłada się z dniem 1 wrzeņnia 2011r. Zasadniczą Szkołę Zawodową o okresie nauczania nie
krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, jako szkołę publiczna na podbudowie programowej gimnazjum o nazwie:” Zasadnicza Szkoła Zawodowa” zwana dalej „Szkołą Zasadniczą”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 2. Siedzibą Szkoły Zasadniczej jest Skała,
ul. Ks. Połetka 30, 32-043 Skała.
Załącznik
do uchwały Nr V/45/2011
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Nazwa szkoły brzmi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkoła publiczną
i wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły
zasadniczej okreņla statut, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skale
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zwana dalej Szkołą
Zasadniczą, jest szkołą o dwu i trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum.
§ 2. Organem prowadzącym Szkołę Zasadniczą jest
Powiat Krakowski.
§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.
§ 4. Szkoła Zasadnicza:
1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia
edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze
nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć
edukacyjnych okreņlony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
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2. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.
3. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
4. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe okreņlone dla nauczycieli szkól publicznych.

Poz. 2683

c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniów.
2. Kompetencje organów Szkoły Zasadniczej okreņla statut
Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale
§ 7. Współpracę organów Szkoły Zasadniczej
i rozstrzyganie sporów między nimi okreņla statut Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale
Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY ZASADNICZEJ
§ 5.
1. Cele i zadania Szkoły Zasadniczej okreņlone są ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz
w statucie Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych
w Skale.
2. Dodatkowo Szkoła Zasadnicza realizuje zadania opiekuńcze nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne poprzez:
1) opiekę nad uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne w zakładach pracy sprawują instruktorzy
praktycznej nauki zawodu lub nauczyciele zawodu
albo inne upoważnione przez Dyrektora Zespołu
osoby,
2) opieka nad praktykami odbywającymi się
w zakładach pracy sprawowana jest według zasad
okreņlonych odrębnymi przepisami
3) szkoła zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe, obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przed przystąpieniem uczniów do pierwszych zajęć,
4) nauczyciele przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w pracowniach lub klasopracowniach
wymagających zachowania szczególnych ņrodków
ostrożnoņci, na pierwszych zajęciach zapoznają
uczniów z regulaminami okreņlającymi zasady
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w tych
pracowniach,
5) wychowawcy oddziałów, nauczyciele praktycznej
nauki zawodu zapoznają młodzież z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, co powinno być udokumentowane odpowiednim zapisem we właņciwym dokumencie.
3. Szczegółowe zasady BHP okreņlają odrębne przepisy.
4. Zespół organizuje teoretyczne dokształcanie zawodowe dla młodocianych pracowników z klas wielozawodowych lub dla tych, którzy naukę przedmiotów
teoretycznych realizują w toku kształcenia praktycznego.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY ICH KOMPETENCJE I ZASADY
WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 8. Szkoła kształci młodzież w oddziałach o 2 i 3letnim cyklu nauczania.
§ 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut
§ 10. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw ņwiątecznych oraz
ferii zimowych i letnich okreņlają przepisy w sprawach
organizacji roku szkolnego..
§ 11. Dyrektor Szkoły Zasadniczej po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwoņci organizacyjne Zespołu, może w danym
roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni dla
Szkoły Zasadniczej
§ 12.
1. Uczeń Szkoły Zasadniczej realizujący zajęcia praktyczne w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego okazuje kierownikowi szkolenia praktycznego zawartą umowę w terminie do jednego miesiąca.
2. Uczeń Szkoły Zasadniczej realizujący zajęcia praktyczne w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia praktycznego o rozwiązaniu
umowy o pracę.
§ 13. Szczegółową organizację pracy Szkoły Zasadniczej oraz pracy jej oddziałów okreņla Statut Zespołu
Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 14. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników okreņla Statut Zespołu Szkół i Placówek
Oņwiatowych w Skale.
Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 15. Prawa i obowiązki uczniów okreņla statut Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale.
Rozdział 7
REKRUTACJA DO SZKOŁY

§ 6.
1. Organami Szkoły Zasadniczej są:
a) Dyrektor Szkoły Zasadniczej,
b) Rada Pedagogiczna,

§ 16.
1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Zasadniczej jest
ukończenie gimnazjum
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2. Do podania do szkoły należy dołączyć:
1) poņwiadczoną kopię ņwiadectwa ukończenia gimnazjum,
2) poņwiadczoną kopię zaņwiadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe zaņwiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w okreņlonym zawodzie,
4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
5) zaņwiadczenie potwierdzające o przyjęciu praktycznej nauki zawodu od dnia 1 wrzeņnia
3. w przypadku braku zaņwiadczenia, o którym mowa
w § 16 ust. 2 pkt.4) szkoła umożliwia odbycie praktyki
u wskazanego pracodawcy.
4. Szczegółowe warunki przyjęcia do Szkoły okreņla
Statut Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych
w Skale oraz szkolny regulamin rekrutacji.
Rozdział 8
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Poz. 2683,2684

praktycznej nauki zawodu oceniają przede wszystkim
wykonane przez uczniów ćwiczenia (doņwiadczenia).
2. Oceny klasyfikacyjne z zająć praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, kierownik praktycznej nauki zawodu albo
osoba wskazana przez dyrektora Zespołu,
w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia
praktyczne lub praktyki zawodowe,
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
3. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, w tym : zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania, a także tryb
odwołania od oceny klasyfikacyjnej okreņla Statut
Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale.
Rozdział 9
NAGRODY I KARY
§ 18. Nagrody i kary okreņla statut Zespołu Szkół
i Placówek Oņwiatowych w Skale.
Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.
1. Uczeń w czasie trwania semestru powinien mieć możliwoņć wypowiedzenia się ustnie i pisemnie na
wszystkich zajęciach edukacyjnych, z wyjątkiem tych,
których programy nauczania przewidują głównie
prowadzenie ćwiczeń (doņwiadczeń). Nauczyciele

§ 19. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym statucie reguluje statut Zespołu Szkół i Placówek Oņwiatowych w Skale.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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UCHWAŁA NR V/46/2011
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5
ust.2 pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3 lit.b, art. 58 ust.1 i ust.6
oraz art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r.
o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) Rada
Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 3. Szkołę, o której mowa w § 1 włącza się
w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
os. Szkolne 8, 32-085 Modlnica.

§ 1. Zakłada się z dniem 1 wrzeņnia 2011r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jako
szkołę publiczną na podbudowie programowej gimnazjum lub oņmioletniej szkoły podstawowej,
o nazwie:” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych”
zwaną dalej „Szkołą”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 2. Siedzibą Szkoły jest Giebułtów, os. Szkolne
8, 32-085 Modlnica.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły
okreņla statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
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Załącznik
do uchwały Nr V/46/2011
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych.
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą
publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zwane dalej
Szkołą, jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania na
podbudowie gimnazjum lub oņmioletniej szkoły
podstawowej.
§ 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat
Krakowski.
§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.
§ 4. Szkoła:
1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia
edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze
nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć
edukacyjnych okreņlony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
2. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem
egzaminów wstępnych.
3. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
4. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe okreņlone dla nauczycieli szkół publicznych.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5. Celem i zadaniem Szkoły jest:
1. Zapewnienie słuchaczom Szkoły wystarczającego
poziomu wykształcenia umożliwiającego łatwiejsze
znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz możliwoņć dalszego kształcenia.
2. Kształtowanie w słuchaczach Szkoły pozytywnych
postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej
konkurencji oraz gospodarki rynkowej.
3. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
umożliwienie absolwentom ņwiadomego wyboru
dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

Poz. 2684

4. Nie ingerowanie w poczucie indywidualnej tożsamoņci narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej
słuchaczy i pracowników szkoły.
5. Umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdolnoņci
słuchaczy poprzez: wprowadzenie indywidualnych
programów i indywidualnego toku nauki zgodnie
z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych
ņrodków budżetowych.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 6. Organy Szkoły oraz ich kompetencje okreņla
statut
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie.
§ 7. Współpracę organów Szkoły i rozstrzyganie
sporów między nimi okreņla statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 8. Szkoła kształci słuchaczy w oddziałach o 3letnim cyklu nauczania.
§ 9. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw ņwiątecznych oraz ferii zimowych
i wiosennych okreņlają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
§ 10. Szkoła prowadzona jest w formie zaocznej
1) Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we
wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez trzy dni
2) Dopuszcza się możliwoņć organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
§ 11. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły
jest
oddział
złożony
ze
słuchaczy,
którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego
uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych okreņlonych planem nauczania i programami realizowanymi
w Szkole.
§ 12. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia
dydaktyczne prowadzone w systemie lekcyjnym.
§ 13. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 14. Szczegółową organizację pracy Szkoły oraz
pracy jej oddziałów okreņlą odpowiednie regulaminy
opracowane przez Dyrektora w porozumieniu z innymi
organami Szkoły.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 15. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników okreņla Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
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6) rozwijanie
swojej
osobowoņci
korzystając
z różnych form kształcenia,
7) otwartoņć na potrzeby innych, efektywne współdziałanie w zespole,
8) ņwiadome korzystanie z dóbr kultury zarówno
współczesnej jak i stanowiącej o tożsamoņci narodowej,
9) współtworzenie
rzeczywistoņci
wspólnie
z najbliższym ņrodowiskiem.

Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
§ 16. Prawa i obowiązki słuchaczy okreņla statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
Rozdział 7
REKRUTACJA DO SZKOŁY
§ 17. Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.
1. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
oraz okreņla zadania członków.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
1) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
2) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza protokół.
§ 18.
1. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decyduje Komisja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów
jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc
w oddziale Szkoły, o przyjęciu decyduje większa iloņć
uzyskanych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 19.
1. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie
umieszczonych w gablotach Szkoły list słuchaczy
przyjętych do klas pierwszych.
2. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji słuchacz nie przyjęty do szkoły, może odwołać się od decyzji Komisji
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do Dyrektora Szkoły
w ciągu trzech dni po ogłoszeniu list przyjętych.
§ 20. W kwestiach nieuregulowanych we wczeņniejszych przepisach dotyczących rekrutacji stosuje się
zasady okreņlone w aktualnym rozporządzeniu MEN
w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół
publicznych.
Rozdział 8
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE SŁUCHACZY
§ 21.
1. Podstawą oceny słuchacza są następujące umiejętnoņci:
1) wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy,
2) korzystanie ze źródeł informacji dotyczących różnych dziedzin życia,
3) efektywne działanie w oparciu o obowiązujące
normy moralno-etyczne,
4) prezentowanie
własnego
punktu
widzenia,
uwzględniającego poglądy innych ludzi, stosowanie zasad tolerancji,
5) poprawne wypowiadanie się w mowie i piņmie
w języku ojczystym i przynajmniej w stopniu podstawowym w drugim języku,
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2.

Wewnątrzszkolny System Oceniania Słuchaczy,
w tym:
zasad
oceniania,
klasyfikowania
i promowania, a także tryb odwołania od oceny klasyfikacyjnej okreņla Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
§ 22.

1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne techniki
sprawdzania osiągnięć szkolnych słuchacza.
2. Informacje o terminie , formie i zakresie planowanych
egzaminów podawane są z wyprzedzeniem jednego
zjazdu.
3. Ocenie podlegają następujące obszary aktywnoņci
słuchacza:
1) prace kontrolne
2) egzamin ustny
3) egzamin pisemny
4. Sposób kontroli i oceny powyższych obszarów aktywnoņci regulowany jest przez przedmiotowe systemy oceniania
§ 23.
1. Nauczyciele w terminie do 15 października informują
słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z opracowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy .
2. Poziom wymagań edukacyjnych odpowiadających
poszczególnym
stopniom
nauczyciel
opisuje
w rozkładzie materiału
3. Informacje o których mowa w § 23 ust.1 przekazywane są słuchaczom w formie ustnego wyjaņnienia.
4. Fakt przekazania informacji o których mowa w § 23
ust. 1 nauczyciel dokonuje odpowiednim zapisem
w dzienniku lekcyjnym
§ 24. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania
edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudnoņci w uczeniu się lub deficyty
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
§ 25.
1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się
zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio
semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostateczej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania
na te zajęcia
2. Słuchaczowi , który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny
z programu nauczania zajęć edukacyjnych występu-
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jących w szkolnym planie nauczania , zalicza się te
zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na
nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 25 ust.
1,2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się , zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”, oraz podstawę prawną zwolnienia.
§ 26. Słuchacz kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w semestrach programowo niższych uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
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Rozdział 10
PRAWA, PRZYWILEJE I OBOWIAZKI SŁUCHACZA
SZKOŁY
§ 29.
1. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godnoņci osobistej
oraz poczucia bezpieczeństwa i szacunku.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy okreņla
statut Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Giebułtowie.
§ 30. Nagrody i kary, w tym skreņlenie słuchacza
z listy okreņla statut Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych
w Giebułtowie.
Rozdział 11
FINANSOWANIE SZKOŁY

§ 27. TRYB KLASYFIKACJI SŁUCHACZEK W CIĄŻY
1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu
rodziny.
2. Na podstawie proņby zainteresowanej słuchaczki
udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor
szkoły udziela jej urlopu.
3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych,
dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia okreņlonych zajęć.
4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż
6 miesięcy.

§ 31.
1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Statutowa działalnoņć szkoły jest finansowana przez
organ prowadzący.
Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym statucie reguluje statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

Rozdział 9
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 28. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników okreņla Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.
2684
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UCHWAŁA NR V/47/2011
RADY POWIATU KRAKOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust.2 pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3 lit.a, art. 58 ust.1
i ust.6 oraz art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624
z późn.zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 wrzeņnia 2011r. dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych,

jako szkołę publiczną na podbudowie programowej
gimnazjum lub oņmioletniej szkoły podstawowej.
§ 2. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest
Czernichów, 32-070 Czernichów 1.
§ 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą
w Czernichowie, 32-070 Czernichów 1 wchodzi
w skład w Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
§ 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymuje nazwę „Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Czernichowie”
§ 5. Zasadniczej Szkole Zawodowej nadaje się
statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 6. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czernichowie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.

Załącznik
do uchwały Nr V/47/2011
Rady Powiatu Krakowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
w Czernichowie
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych jest szkołą publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół
2. Kształtowanie w słuchaczach Zasadniczej Szkoły Zawodowej pozytywnych postaw ułatwiających życie
w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki
rynkowej.
3. Nie ingerowanie w poczucie indywidualnej tożsamoņci narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej
słuchaczy i pracowników szkoły.
4. Umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdolnoņci
słuchaczy poprzez: wprowadzenie indywidualnych
programów i indywidualnego toku nauki zgodnie
z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych
ņrodków budżetowych.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

2. Nazwa szkoły brzmi: Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Czernichowie.

§ 6. Organy Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz ich
kompetencje okreņla statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych zwana
dalej Szkołą Zasadniczą, jest szkołą o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum lub oņmioletniej szkoły podstawowej.

§ 7. Współpracę organów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i rozstrzyganie sporów między nimi okreņla
statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie.

§ 2. Organem prowadzącym Zasadniczej Szkoły
Zawodowej jest Powiat Krakowski.
§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.
§ 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia
edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze
nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć
edukacyjnych okreņlony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
2. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem
egzaminów wstępnych.
3. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
4. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe okreņlone dla nauczycieli szkół publicznych
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5. Celem i zadaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest:
1. Zapewnienie słuchaczom Zasadniczej Szkoły Zawodowej wystarczającego poziomu wykształcenia
umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia
na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz
możliwoņć dalszego kształcenia.

Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 8. Szkoła używa pieczęci o treņci: Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Zasadnicza
Szkoła Zawodowa dla dorosłych w Czernichowie
§ 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci słuchaczy w oddziałach o 2-letnim cyklu nauczania.
§ 10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:
1) Ogrodnik
2) Betoniarz-zbrojarz
3) Posadzkarz
4) Malarz-tapeciarz
5) Lakiernik
6) Blacharz
7) Sprzedawca
§ 11. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw ņwiątecznych oraz ferii zimowych
i wiosennych okreņlają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
§ 12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzona
jest w formie zaocznej
1) Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we
wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez trzy dni
2) Dopuszcza się możliwoņć organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
§ 13. Podstawową jednostką organizacyjną Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest oddział złożony ze słucha-
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czy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku
szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych okreņlonych planem nauczania i programami
realizowanymi w Szkole.
§ 14. Podstawową formą pracy Zasadniczej Szkoły
Zawodowej są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie lekcyjnym
§ 15. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 16. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników okreņla Statut Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
§ 17. Prawa i obowiązki słuchaczy okreņla statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie.
Rozdział 7
REKRUTACJA DO SZKOŁY
§ 18.
1. Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest ukończenie gimnazjum lub 8-letniej szkoły
podstawowej
2. Do podania do szkoły należy dołączyć:
1) poņwiadczoną kopię ņwiadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
2) poņwiadczoną kopię zaņwiadczenia z wynikami
egzaminu gimnazjalnego,
3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe zaņwiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w okreņlonym zawodzie,
4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
5) zaņwiadczenie potwierdzające o przyjęciu praktycznej nauki zawodu od dnia 1 wrzeņnia
3. Szczegółowe warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej okreņla Statut Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
oraz szkolny regulamin rekrutacji.
Rozdział 8
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 19.
1. Słuchacz w czasie trwania semestru powinien mieć
możliwoņć wypowiedzenia się ustnie i pisemnie na
wszystkich zajęciach edukacyjnych, z wyjątkiem tych,
których programy nauczania przewidują głównie prowadzenie ćwiczeń (doņwiadczeń). Nauczyciele prak-
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tycznej nauki zawodu oceniają przede wszystkim wykonane przez słuchaczów ćwiczenia (doņwiadczenia).
2. Oceny klasyfikacyjne z zająć praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki
zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, kierownik praktycznej nauki zawodu albo
osoba wskazana przez dyrektora Zespołu,
w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia
praktyczne lub praktyki zawodowe,
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
3. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, w tym: zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania, a także tryb
odwołania od oceny klasyfikacyjnej okreņla Statut
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
§ 20.
1. W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne techniki
sprawdzania osiągnięć szkolnych słuchacza.
2. Informacje o terminie , formie i zakresie planowanych
egzaminów podawane są z wyprzedzeniem jednego
zjazdu.
3. Ocenie podlegają następujące obszary aktywnoņci
słuchacza:
1) prace kontrolne
2) egzamin ustny
3) egzamin pisemny
4. Sposób kontroli i oceny powyższych obszarów aktywnoņci regulowany jest przez przedmiotowe systemy oceniania
§ 21.
1. Nauczyciele w terminie do 15 października informują
słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z opracowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.
2. Poziom wymagań edukacyjnych odpowiadających
poszczególnym
stopniom
nauczyciel
opisuje
w rozkładzie materiału
3. Informacje o których mowa w § 21 ust.1 przekazywane są słuchaczom w formie ustnego wyjaņnienia.
4. Fakt przekazania informacji o których mowa w § 21
ust.1 nauczyciel dokonuje odpowiednim zapisem
w dzienniku lekcyjnym
§ 22. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania
edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudnoņci w uczeniu się lub deficyty
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
§ 23.
1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się
zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio
semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedo-
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statecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania
na te zajęcia
2. Słuchaczowi , który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny
z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym planie nauczania , zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

Rozdział 9
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 26. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników okreņla Statut Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Rozdział 10
PRAWA, PRZYWILEJE I OBOWIAZKI SŁUCHACZA
SZKOŁY

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 23
ust. 1,2 w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje
się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”,
oraz podstawę prawną zwolnienia.
§ 24. Słuchacz kończy Zasadniczą Szkołę Zawodową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają
się
semestralne
oceny
klasyfikacyjne
z obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych
uzyskane
w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach
programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
§ 25. TRYB KLASYFIKACJI SŁUCHACZEK W CIĄŻY

Poz. 2685,2686

§ 27.
1. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godnoņci osobistej
oraz poczucia bezpieczeństwa i szacunku.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy okreņla
statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie.
§ 28. Nagrody i kary, w tym skreņlenie słuchacza
z listy okreņla statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu
rodziny.
2. Na podstawie proņby zainteresowanej słuchaczki
udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor
szkoły udziela jej urlopu.
3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych,
dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia
okreņlonych zajęć.
4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż
6 miesięcy

Rozdział 11
FINANSOWANIE SZKOŁY
§ 29.
1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Statutowa działalnoņć szkoły jest finansowana przez
organ prowadzący.
Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30. W sprawach nieuregulowanych w Statucie
obowiązują postanowienia Statutu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Paweł Chochół

2685

2686
2686

UCHWAŁA NR 72/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Starym Sączu i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami1), art. 62
ust. 5, w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
1

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113
poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 200 poz.1688; Nr 214 poz.1806;
z 2003r.162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 22007r.
Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458;
z 2009r. Nr 92 poz.753; Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28
poz.142 i 146; Nr 40 poz.230;

2572 z późniejszymi zmianami2), i art. 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
2

2)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz.141; Nr 94
poz. 788; Nr 122 poz.1020;Nr 131 poz.1091;Nr 167 poz.1400;
Nr249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043; Nr 208 poz.1532;
Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz.273; Nr 80 poz.542;
Nr 115 poz.791; Nr 120 poz.818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz.
1292; z 2008r. Nr 70 poz.416; Nr 145 poz.917; Nr 216
poz.1370; Nr 235 poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33; Nr 31
poz.206; Nr 56 poz. 458; Nr 157 poz.1241; Nr 219 poz.1705;
z 2010 Nr 44 poz.250; Nr 54 poz.320; Nr 127 poz.857; Nr 148
poz. 991;
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Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami3) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana
w Starym Sączu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 15,
w skład którego wchodzą:

Poz. 2686,2687

3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Starym Sączu,
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starym
Sączu,
5) Liceum Profilowane w Starym Sączu,
6) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 w Starym Sączu.
§ 4.

1) II liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu,
2) I Liceum Profilowane w Starym Sączu,
3) Technikum nr 1 w Starym Sączu,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Starym Sączu,
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Starym Sączu.
§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu przy ul.
Adama Mickiewicza 33, w skład którego wchodzą:
1) Technikum nr 2 w Starym Sączu,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Starym Sączu,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Starym
Sączu,
4) Technikum Uzupełniające w Starym Sączu,
5) II Liceum Profilowane w Starym Sączu,
6) Szkoła Policealna nr 2 w Starym Sączu.
§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Drzewno- Mechanicznych w Starym Sączu
przy ul. Stefana Batorego 27, w skład którego wchodzą:

1) Mienie po rozwiązanych zespołach szkół, o których
mowa w § 1-3 przejmie nowo powstały Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2) Należnoņci i zobowiązania pozostałe po rozwiązanych
zespołach szkół, o których mowa w ust.1, przejmie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 5. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego uchwałą Nr 231/XXXI/2001 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2001r
w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego wprowadza się następujące
zmiany: skreņla się punkt 8 i 12.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 31 sierpnia 2011r.

1) Technikum nr 3 w Starym Sączu,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Starym Sączu,
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

3

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 28 poz.146; Nr 96 poz.620; Nr 123 poz.835;
Nr 152 poz.1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz.1726.
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UCHWAŁA NR 73/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie likwidacji Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Technikum nr 3 w Starym Sączu.
Na podstawie art. 12, pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami1)
oraz art. 59 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z późniejszymi zmianami 2) i art. 12 ustawy z dnia 27
1

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113
poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 200 poz.1688; Nr 214 poz.1806;
z 2003r.162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 22007r.
Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458;
z 2009r. Nr 92 poz.753; Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28
poz.142 i 146; Nr 40 poz.230;
2
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz.141; Nr 94
poz. 788; Nr 122 poz.1020;Nr 131 poz.1091; Nr 167 poz.1400;
Nr249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043; Nr 208 poz.1532;
Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz.273; Nr 80 poz.542; Nr 115
poz.791; Nr 120 poz.818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292;
z 2008r. Nr 70 poz.416; Nr 145 poz.917; Nr 216 poz.1370;
Nr 235 poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33; Nr 31 poz.206; Nr 56
poz. 458; Nr 157 poz.1241; Nr 219 poz.1705; z 2010 Nr 44
poz.250; Nr 54 poz.320; Nr 127 poz.857; Nr 148 poz.991;

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami3), Rada Powiatu
Nowosądeckiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oņwiaty, uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku następuje likwidacja Technikum nr 1 w Starym Sączu, Technikum nr 2
w Starym Sączu i Technikum nr 3 w Starym Sączu
§ 2. Uczniowie zlikwidowanych szkół stają się
uczniami nowo utworzonego Technikum w Starym
Sączu.
§ 3. Dokumentacja zlikwidowanych szkół w całoņci
zostanie przejęta przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 4. Zobowiązania i majątek zlikwidowanych szkół
w całoņci przejmie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu.
3

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. .Nr 28 poz.146; Nr 96 poz.620; Nr 123
poz.835; Nr 152 poz.1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz.1726.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.

Poz. 2687,2688

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie 31 sierpnia 2011r.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

2687

2688
2688

UCHWAŁA NR 74/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Technikum w Starym Sączu
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) oraz
art. 12 pkt 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r., Nr 109, poz. 1161,
Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i Nr 28, poz. 146.poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i Nr 28, poz. 146.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI Technikum w Starym Sączu
Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadaje się akt założycielski w następującym brzmieniu:
§ 1.
1. Zakłada się z dniem 1 wrzeņnia 2011 r. Technikum
w Starym Sączu.

1) Z dniem 1 wrzeņnia 2011 roku tworzy się Technikum w Starym Sączu.
2) Technikum
będzie
funkcjonowało
w oparciu
o mienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu.
§ 2. Podpisuje się Akt Założycielski Technikum
w Starym Sączu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Nadaje się Technikum w Starym Sączu statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uczniowie Technikum nr 1 w Starym Sączu,
Technikum nr 2 w Starym Sączu oraz Technikum nr 3
w Starym Sączu stają się z dniem 1 wrzeņnia 2011r.
uczniami Technikum w Starym Saczu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 wrzeņnia 2011r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
2. Technikum jest szkołą publiczną o czteroletnim
cyklu kształcenia na podbudowie programowej
gimnazjum.
§ 2. Siedziba Technikum w Starym Sączu mieņci
się przy ul. Ignacego Daszyńskiego 15, 33- 340 Stary
Sącz.
§ 3. Organizację Technikum w Starym Sączu okreņla statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.

Poz. 2688
Polskiej,
uczniom:

aw

szczególnoņci

umożliwienie

a) nabywania doņwiadczeń życiowych i uczestnictwa w życiu społecznoņci szkolnej;

STATUT Technikum w Starym Sączu

b) umacniania poczucia obowiązku oraz dyscypliny nauki i pracy;

Podstawą prawną niniejszego dokumentu są:
ustawa z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 61,
poz. 624 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

c) kształtowania poczucia odpowiedzialnoņci za
ochronę przyrody i ņrodowiska naturalnego;

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Technikum w Starym Sączu, dalej zwane "szkołą"
jest szkołą publiczną.
2. Siedziba Technikum mieņci się w Starym Sączu
przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 15.
3. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Starym Sączu, zwanym dalej Zespołem.
4. Organem prowadzącym dla Technikum jest Powiat
Nowosądecki.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.

d) rozwijania aktywnych postaw społecznych i
zawodowych;
e) podtrzymania poczucia tożsamoņci narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez
organizację okolicznoņciowych apeli, akademii z okazji rocznic historycznych i ņwiąt państwowych;
2)organizowanie (w miarę posiadanych ņrodków)
zajęć
pozalekcyjnych,
kół
zainteresowań
w zakresie różnych przedmiotów, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz rozwijających zainteresowania zawodowe i postawy przedsiębiorcze;
3)umożliwianie uczniom udziału w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych;
4)prowadzenie lekcji religii /etyki w szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
5)organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie różnych regionów Polski; udział
w spektaklach teatralnych i filmowych, zwiedzanie
wystaw
artystycznych.
6)diagnozowanie zagrożeń (szczególnie związanych z agresja, przemocą oraz uzależnieniami)
oraz podejmowanie działań profilaktycznych,
adekwatnych do występujących na terenie szkoły problemów.
3. Oddziaływania wychowawcze skierowane są na:
1) wszechstronny rozwój osobowoņci
2)tolerancję, wyrozumiałoņć, postawy prospołeczne

§ 2.
1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w technikum
4 lata.

3)pozytywne myņlenie

2. Technikum kształci w zawodach okreņlanych corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,
w porozumieniu z dyrektorem Zespołu oraz za
zgodną Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Nowosądeckiego.

5)przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

4)wychowanie europejskie i regionalne
4. Zadaniem szkoły jest wykształcenie takich umiejętnoņci, aby uczeń umiał:
1)interpretować wiedzę na poziomie umożliwiającym wykonywanie zawodu;
2)wykonywać czynnoņci składające się na zawód technika;

§ 3.

3)obsługiwać nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pracy;

1.

4)organizować stanowisko pracy;

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające
z przepisów prawa oraz uwzględniające programy:
nauczania, wychowawczy i profilaktyki. Szczegółowe zadania szkoły okreņla statut Zespołu.

2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1)wychowanie uczniów na ņwiadomych swych
praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej

5)rozwiązywać problemy w twórczy sposób;
6)prowadzić negocjacje;
7)kierować zespołem pracowników;
8)korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej;
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9)stosować obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalnoņci gospodarczej, kodeksu pracy.
§ 4. Technikum wykonuje zadania opiekuńcze
z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zapisów okreņlonych w statucie Zespołu.
§ 5.
1. Nauczanie w technikum jest oparte o podstawy
programowe kształcenia ogólnego ustalone dla
technikum oraz podstawę programową kształcenia
w danym zawodzie zgodnie z obowiązującym
przepisami prawa.
2. Praca dydaktyczna organizowana przez technikum
obejmuje:

1)zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły
i poszczególnych oddziałów/klas;
2)zapoznanie rodziców
i Zespołu oraz WSO;

§ 7.
1. Organami szkoły są:

2)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego

3) Rada Rodziców Zespołu,

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oddziałach na terenie
szkoły, zajęcia praktyczne mogą być realizowane
u pracodawcy na podstawie umowy zawartej
między szkołą a pracodawcą.
4. Praktyki zawodowe realizowane są u pracodawców na podstawie umowy zawartej między szkołą
a pracodawcą.
5. Szkoła nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu. Organizacja praktycznej nauki zawodu jest
szczegółowo regulowana odrębnymi przepisami.

szkoły

Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

1) Dyrektor Zespołu,

4)Samodzielna pracę ucznia.

Statutem

3)wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze.

1)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

3)Praktyki zawodowe

ze

2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
4) Samorząd Uczniowski Zespołu.
2. Zadaniem wszystkich organów szkoły jest zgodna
współpraca mająca na celu dobro szkoły i ich
uczniów.
§ 8.
1. Poszczególne organy szkoły w swych działaniach
powinny kierować się zasadami, które przede
wszystkim mają:
1)gwarantować każdemu z nich możliwoņć swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji okreņlonych
ustawą o systemie oņwiaty,

§ 6.

2)umożliwiać poszukiwanie rozwiązań różnych
trudnych sytuacji konfliktowych wewnątrz
szkoły,

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach
nauczania,
wychowania
i profilaktyki poprzez:

3)zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

1)pracę Rady Rodziców;
2)wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi opinii
na temat pracy szkoły;
3)spotkania
z wychowawcami
klas
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
w ramach zebrań klasowych rodziców co
najmniej 3 razy w roku szkolnym, zgodnie
z WSO;

2. W przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi organami technikum, powołuje się doraźną komisję rozjemczą, w skład której wchodzić będą przedstawiciele stron będących w konflikcie.
Komisja ta jest zobowiązana rozpatrzyć sprawę
i przedłożyć wnioski dyrektorowi szkoły, Radzie
Pedagogicznej oraz stronom konfliktu w ciągu 10
dni.

4)konsultacje nauczycielskie indywidualne;
5)indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem;
6)organizowanie imprez klasowych, uroczystoņci szkolnych i wycieczek;
7)angażowanie rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
szkoły oraz w rozwiązywanie jej problemów
gospodarczych.
2. Celem spotkań wychowawców i nauczycieli
z rodzicami jest:

DYREKTOR
§ 9.
1. Dyrektor Zespołu jest równoczeņnie dyrektorem
szkoły.
2. Dyrektor szkoły kieruje całokształtem działalnoņci
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz
gospodarczej szkoły i jest jej przedstawicielem na
zewnątrz.
3. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły
współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi istniejącymi w szkole.
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4. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów
szkoły w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów.

Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

5. Szczegółowe kompetencje dyrektora okreņla statut
Zespołu.
RADA PEDAGOGICZNA
§ 10.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach
zgodnie ze swoim regulaminem.
3. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej
okreņla statut Zespołu.
RADA RODZICÓW
§ 11.
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół
rodziców/prawnych opiekunów uczniów Zespołu.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalnoņci, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Szczegółowe kompetencje rady rodziców okreņla
statut Zespołu.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 12.
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
2. Zasady wybierania i działania samorządu okreņla
regulamin uchwalony przez ogółu uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze
statutem Zespołu.
5. Szczegółowe zadania samorządu okreņla statut Zespołu.
§ 13.
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególnoņci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalnoņć wychowawcza
wņród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie
form działalnoņci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalnoņci przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor Zespołu po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalnoņci
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 14.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw ņwiątecznych oraz
ferii zimowych i letnich okreņlają odrębne przepisy.
2. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów
mogą być organizowane różne formy wypoczynku.
§ 15.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okreņla arkusz
organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza
organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. Zasady opracowywania arkusza organizacji okreņla
statut Zespołu.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć, okreņlający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych płatnych
ze ņrodków finansowych okreņlonych w uchwale
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego.
§ 16.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest
oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, okreņlonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
2. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla wszystkich szkół
wchodzących w skład zespołu, są organizowane
w oddziałach.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.
4. Oddział może być dzielony na grupy. Zajęcia
edukacyjne, na których można dokonać podziału
uczniów na grupy oraz liczebnoņć grup okreņlają
odrębne przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. Mogą być również prowadzone zajęcia fakultatywne w zespołach międzyklasowych, pod
kątem przygotowania do egzaminu maturalnego
lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze ņrodków poza budżetowych.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /WSO/
§ 17.
1. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
reguluje WSO.
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2. Ogólne zasady oceniania reguluje statut Zespołu.
3. WSO przygotuje, zgodnie z przepisami prawa
i zapisami statutu Zespołu, najpóźniej do 30 wrzeņnia 2011r. powołana komisja rady pedagogicznej
i przedłoży do zatwierdzenia radzie pedagogicznej
Zespołu.
4. Zatwierdzony WSO stanowi integralną częņć niniejszego statutu.

Poz. 2688

2. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą zespół klasowy. Pracą zespołu klasowego kieruje
wychowawca klasy. Do podstawowych zadań zespołu klasowego należą:
1)ustalenie zestawu programów nauczania dla
danej klasy,
2)okresowe analizowanie sytuacji dydaktycznowychowawczej,
3)organizowanie pomocy dla uczniów,

§
18.
W szkole
prowadzi
się
zajęcia
w pracowniach
przedmiotowych
zgodnie
z obowiązującym regulaminem danej pracowni
i salach lekcyjnych.
§ 19.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznowychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu
pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wņród rodziców, oraz w miarę możliwoņci wiedzy o regionie.
2 Zadania biblioteki okreņla statut Zespołu.
3. Zasady działania biblioteki okreņla jej regulamin.
§ 20. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada
w budynkach przy ul. Ig. Daszyńskiego 15, A. Mickiewicza 33 oraz St. Batorego 27:
1)pracownie
komputerowe
w komputery pracujące w sieci

wyposażone

2)sale lekcyjne, w tym pracownie do nauki przedmiotów zawodowych,

4) przedstawienie propozycji ņródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
§ 24. Zadania wychowawcy klasy okreņla statut
Zespołu.
§ 25. Problematyka wychowawcza zajmuje
szczególne miejsce w rocznym planie pracy wychowawcy klasy, jest odzwierciedleniem Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki uchwalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu.
§ 26.
1. Koordynacją opieki pedagogiczno-psychologicznej
nad uczniami zajmuje się pedagog szkolny przy
współpracy
z wychowawcą
klasy,
rodzicami/prawnymi opiekunami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starym Saczu, a w
miarę potrzeb z innymi instytucjami.
2. Zakres zadań i kompetencji pedagoga regulują
odrębne przepisy i statut Zespołu.
WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

3) salę gimnastyczną,
4)gabinet pielęgniarki szkolnej,
5)gabinet pedagoga szkolnego,
6)bibliotekę.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 21.
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, okreņlają odrębne
przepisy.
3. Zadania nauczyciela okreņla statut Zespołu.
§ 22.
1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe, którymi kierują powołani przez dyrektora Zespołu
i zatwierdzeni przez Radę Pedagogiczną przewodniczący zespołu.
2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych okreņla
statut Zespołu.
§ 23.
1. W Zespole działa zespół wychowawczy, w skład
którego wchodzą wszyscy wychowawcy klas.

§ 27.
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w
sprawach
wychowania
i kształcenia
dzieci
w następujący sposób:
1)wychowawcy klas nie rzadziej niż raz w semestrze
organizują spotkania z rodzicami/prawnymi
opiekunami w celu wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze i wyników
w nauce,
2)organizowane w semestrach konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów,
3)indywidualne kontakty rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami.
2. Rodzice mają prawo:
1)znajomoņci zadań i zamierzeń dydaktycznowychowawczych w danej klasie i szkole,
2)znajomoņci przepisów dotyczących oceniania,
klasyfikowania i promocji uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudnoņci w nauce,
4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
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5)uzyskiwania informacji, w jaki sposób wydatkuje
się pieniądze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, informacje te przekazuje trójka
klasowa zainteresowanym rodzicom.
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Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.

Rozdział 5
UCZNIOWIE SZKOŁY

2. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treņci: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Technikum.
§ 31.

§ 28.
1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły decydują
kryteria i zasady okreņlone w regulaminie rekrutacji, który nie może być sprzeczny z przepisami
prawa. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny
znajduje się na stronie internetowej Zespołu.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okreņlają odrębne przepisy.

2. Ogólne zasady rekrutacji okreņla statut Zespołu.

3. Zmiany do statutu uchwala rada pedagogiczna
Zespołu.

§ 29. Prawa, obowiązki i kary dla ucznia Technikum
okreņla statut Zespołu.

§ 32. Uzupełnieniem niniejszego statutu jest statut
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR 75/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starym Sączu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
w Starym Sączu.
Na podstawie art. 12, pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami1)
oraz art. 59 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572
z późniejszymi zmianami2 ) i art. 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami 3), Rada
Powiatu Nowosądeckiego, po uzyskaniu pozytywnej
1

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113
poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 200 poz.1688; Nr 214 poz.1806;
z 2003r.162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 22007r.
Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458;
z 2009r. Nr 92 poz.753; Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142
i 146; Nr 40 poz.230;
2
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz.141; Nr 94
poz. 788; Nr 122 poz.1020;Nr 131 poz.1091; Nr 167 poz.1400;
Nr249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043; Nr 208 poz.1532;
Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz.273; Nr 80 poz.542; Nr 115
poz.791; Nr 120 poz.818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292;
z 2008r. Nr 70 poz.416; Nr 145 poz.917; Nr 216 poz.1370;
Nr 235 poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33; Nr 31 poz.206; Nr 56
poz. 458; Nr 157 poz.1241; Nr 219 poz.1705; z 2010 Nr 44
poz.250; Nr 54 poz.320; Nr 127 poz.857; Nr 148 poz.991;
3
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. .Nr 28 poz.146; Nr 96 poz.620; Nr 123
poz.835; Nr 152 poz.1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257 poz.1726.
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opinii Małopolskiego Kuratora Oņwiaty, uchwala, co
następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku następuje likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starym
Sączu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Starym
Sączu.
§ 2. Uczniowie zlikwidowanych szkół stają się
uczniami nowo utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu.
§ 3. Dokumentacja zlikwidowanych szkół w całoņci
zostanie przejęta przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 4. Zobowiązania i majątek zlikwidowanych szkół
w całoņci przejmie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie 31 sierpnia 2011r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR 76/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) oraz
art. 12 pkt 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1) Z dniem 1 wrzeņnia 2011 roku tworzy się Zasadniczą Szkołę Zawodową w Starym Sączu.
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r., Nr 109, poz. 1161,
Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091,
Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i Nr 28, poz. 146.poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28,
poz. 146.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 76/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W STARYM SĄCZU
Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadaje się akt założycielski w następującym brzmieniu:
§ 1.
1. Zakłada się z dniem 1 wrzeņnia 2011 r. Zasadniczą
Szkołę Zawodową w Starym Sączu.

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa będzie funkcjonowała w oparciu o mienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 2. Podpisuje się Akt Założycielski Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Starym Sączu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Nadaje się Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Starym Sączu statut, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1 w Starym Sączu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 2 w Starym Sączu stają się z dniem 1 wrzeņnia
2011r. uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Starym Saczu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 wrzeņnia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starym Sączu jest
szkołą publiczną o nie krótszym niż dwa lata i nie
dłuższym niż trzy lata cyklu kształcenia, na podbudowie programowej gimnazjum.
§ 2. Siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Starym Sączu mieņci się przy ul. Ignacego Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz.
§ 3. Organizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Starym Sączu okreņla statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 76/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.
STATUT Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Starym Sączu
Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: ustawa
z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół
publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków
i sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn.
zm.).
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
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2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1)wychowanie uczniów na ņwiadomych swych praw
i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególnoņci umożliwienie uczniom:
a) nabywania doņwiadczeń życiowych i uczestnictwa w życiu społecznoņci szkolnej;
b) umacniania poczucia obowiązku oraz dyscypliny nauki i pracy;
c) kształtowania poczucia odpowiedzialnoņci za
ochronę przyrody i ņrodowiska naturalnego;
d) rozwijania aktywnych postaw społecznych
i zawodowych;
e) podtrzymania poczucia tożsamoņci narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizację okolicznoņciowych apeli, akademii
z okazji rocznic historycznych i ņwiąt państwowych;
2)organizowanie (w miarę posiadanych ņrodków) zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w zakresie
różnych
przedmiotów,
zajęć
rekreacyjnosportowych oraz rozwijających zainteresowania
zawodowe i postawy przedsiębiorcze;
3)umożliwianie uczniom udziału w konkursach, turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych;

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starym Sączu, dalej
zwane "szkołą" jest szkołą publiczną.

4)prowadzenie lekcji religii /etyki w szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

2. Siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieņci się
w Starym Sączu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego
15.

5)organizowanie wycieczek umożliwiających poznanie różnych regionów Polski; udział w spektaklach
teatralnych i filmowych, zwiedzanie wystaw artystycznych i związanych z nauczanym zawodem.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Starym Sączu,
zwanym dalej Zespołem.
4. Organem prowadzącym dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest Powiat Nowosądecki.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oņwiaty w Krakowie.

6)diagnozowanie zagrożeń (szczególnie związanych
z agresja, przemocą oraz uzależnieniami) oraz podejmowanie działań profilaktycznych, adekwatnych do występujących na terenie szkoły problemów.
3. Oddziaływania wychowawcze skierowane są na:
1) wszechstronny rozwój osobowoņci
2)tolerancję, wyrozumiałoņć, postawy prospołeczne

§ 2.
1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w Zasadnicza
Szkoła Zawodowa zależy od nauczanego zawodu
i trwa nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż trzy lata,
na podbudowie programowej gimnazjum.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach
okreņlanych corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu
oraz za zgodną Powiatowej Rady Zatrudnienia dla
Powiatu Nowosądeckiego.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

3)pozytywne myņlenie
4)wychowanie europejskie i regionalne
5)przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
4. Zadaniem szkoły jest wykształcenie takich umiejętnoņci, aby uczeń umiał:
1)interpretować wiedzę na poziomie umożliwiającym
wykonywanie zawodu;
2)wykonywać czynnoņci składające się na nauczany
zawód;
3)obsługiwać nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pracy;
4)organizować stanowisko pracy;

§ 3.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów
prawa oraz uwzględniające programy: nauczania,
wychowawczy i profilaktyki. Szczegółowe zadania
szkoły okreņla statut Zespołu.

5)rozwiązywać problemy związane z nauczanym zawodem w twórczy sposób;
6)korzystać z różnych źródeł informacji technicznej;
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7)poznać obowiązujące przepisy prawa, dotyczące
działalnoņci gospodarczej, kodeksu pracy.
§ 4. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zapisów okreņlonych w statucie
Zespołu.
§ 5.
1. Nauczanie w szkole jest oparte o podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz podstawę programową kształcenia w danym zawodzie zgodnie
z obowiązującym przepisami prawa.
2. Praca dydaktyczna organizowana przez szkołę
obejmuje:
1)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego
2)Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego
3)Praktyki zawodowe
4)Samodzielna pracę ucznia.
3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oddziałach na terenie szkoły, zajęcia praktyczne mogą być realizowane
u pracodawcy na podstawie umowy zawartej między szkołą a pracodawcą.
4. Praktyki zawodowe realizowane są u pracodawców
na podstawie umowy zawartej między szkołą
a pracodawcą.
5. Szkoła nadzoruje realizację praktycznej nauki zawodu. Organizacja praktycznej nauki zawodu jest
szczegółowo regulowana odrębnymi przepisami.
§ 6.
1.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 7.
1. Organami szkoły są:
1)Dyrektor Zespołu,
2)Rada Pedagogiczna Zespołu,
3)Rada Rodziców Zespołu,
4)Samorząd Uczniowski Zespołu.
2. Zadaniem wszystkich organów szkoły jest zgodna
współpraca mająca na celu dobro szkoły i ich uczniów.
§ 8.
1. Poszczególne organy szkoły w swych działaniach
powinny kierować się zasadami, które przede
wszystkim mają:
1)gwarantować każdemu z nich możliwoņć swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji okreņlonych ustawą o systemie oņwiaty,
2)umożliwiać poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
3)zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy
organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
2. W przypadku powstania konfliktu między poszczególnymi organami Zespołu, powołuje się doraźną komisję rozjemczą, w skład której wchodzić będą przedstawiciele stron będących w konflikcie. Komisja ta
jest zobowiązana rozpatrzyć sprawę i przedłożyć
wnioski dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej
oraz stronom konfliktu w ciągu 10 dni.
DYREKTOR

1)pracę Rady Rodziców;
2)wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi opinii na
temat pracy szkoły;
3)spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami
poszczególnych przedmiotów w ramach zebrań
klasowych rodziców co najmniej 3 razy w roku
szkolnym, zgodnie z WSO;
4)indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem;
5)organizowanie imprez
szkolnych i wycieczek;

klasowych,

uroczystoņci

6)angażowanie rodziców we współpracę w realizacji
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz
w rozwiązywanie jej problemów gospodarczych.
2. Celem spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami jest:

§ 9.
1. Dyrektor Zespołu jest równoczeņnie dyrektorem szkoły.
2. Dyrektor szkoły kieruje całokształtem działalnoņci
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły i jest jej przedstawicielem na zewnątrz.
3. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi istniejącymi w szkole.
4. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów szkoły
w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów.
5. Szczegółowe kompetencje dyrektora okreņla statut
Zespołu.

1)zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami
dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i poszczególnych oddziałów/klas;
2)zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły i Zespołu
oraz WSO;
3)wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 10.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu
realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu.
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2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach,
zgodnie ze swoim regulaminem.
3. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej okreņla statut Zespołu.
RADA RODZICÓW
§ 11.
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Zespołu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców/prawnych opiekunów uczniów Zespołu.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalnoņci,
który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
4. Szczegółowe kompetencje rady rodziców okreņla
statut Zespołu.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 12.
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
2. Zasady wybierania i działania samorządu okreņla
regulamin
uchwalony
przez
ogółu
uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze
statutem Zespołu.
5. Szczegółowe zadania samorządu okreņla statut Zespołu.
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§ 15.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym okreņla arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych
planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ
prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. Zasady opracowywania arkusza organizacji okreņla
statut Zespołu i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
§ 16.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
okreņlonych szkolnym planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania.
2. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy
programowej ustalonej dla wszystkich szkół wchodzących
w skład
zespołu,
są
organizowane
w oddziałach.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub innej formie uzgodnionej
z Dyrektorem Zespołu.
4. Oddział może być dzielony na grupy. Zajęcia edukacyjne, na których można dokonać podziału uczniów
na grupy oraz liczebnoņć grup okreņlają odrębne
przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. Mogą
być również prowadzone zajęcia fakultatywne
w zespołach międzyklasowych, pod kątem przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe ze ņrodków poza budżetowych.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /WSO/

§ 13.
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególnoņci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalnoņć wychowawcza
wņród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie
form działalnoņci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalnoņci przez stowarzyszenia
i inne organizacje wyraża dyrektor Zespołu po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalnoņci
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 14.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw ņwiątecznych oraz ferii
zimowych i letnich okreņlają odrębne przepisy.
2. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów
mogą być organizowane różne formy wypoczynku.

§ 17.
1. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego reguluje WSO.
2. Ogólne zasady oceniania reguluje statut Zespołu.
3.

WSO przygotuje, zgodnie z przepisami prawa
i zapisami statutu Zespołu, najpóźniej do 30 wrzeņnia
2011r. powołana komisja rady pedagogicznej
i przedłoży do zatwierdzenia radzie pedagogicznej
Zespołu.

4. Zatwierdzony WSO stanowi integralną częņć niniejszego statutu.
§ 18. W szkole prowadzi się zajęcia w pracowniach
przedmiotowych zgodnie z obowiązującym regulaminem danej pracowni i salach lekcyjnych.
§ 19.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią do realizacji potrzeb
i zainteresowań
uczniów,
zadań
dydaktycznowychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pra-
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cy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wņród rodziców, oraz w miarę możliwoņci wiedzy
o regionie.
2 Zadania biblioteki okreņla statut Zespołu.
3. Zasady działania biblioteki okreņla jej regulamin.
§ 20. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada
w budynkach przy ul. Ig. Daszyńskiego 15, A. Mickiewicza 33 oraz St. Batorego 27 w Starym Sączu:
1)pracownie komputerowe wyposażone w komputery
pracujące w sieci
2)sale lekcyjne, w tym pracownie do nauki przedmiotów
zawodowych,
3) salę gimnastyczną i zastępczą salę do ćwiczeń,
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§ 25. Problematyka wychowawcza zajmuje szczególne miejsce w rocznym planie pracy wychowawcy klasy,
jest odzwierciedleniem Programu Wychowawczego
Szkoły i Programu Profilaktyki uchwalonych przez Radę
Pedagogiczną Zespołu.
§ 26.
1. Koordynacją opieki pedagogiczno-psychologicznej
nad uczniami zajmuje się pedagog szkolny przy
współpracy
z wychowawcą
klasy,
rodzicami/prawnymi opiekunami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starym Saczu, a w miarę
potrzeb z innymi instytucjami.
2. Zakres zadań i kompetencji pedagoga regulują odrębne przepisy i statut Zespołu.

4)gabinet pielęgniarki szkolnej,
WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

5)gabinet pedagoga szkolnego,
6)bibliotekę.

§ 27.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą
w sprawach
wychowania
i kształcenia
dzieci
w następujący sposób:

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników
administracyjnych i pracowników obsługi.

1)wychowawcy klas nie rzadziej niż raz w semestrze
organizują spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na tematy wychowawcze i wyników w nauce,

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników,
o których mowa w ust. l, okreņlają odrębne przepisy.

2)organizowane w semestrach konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów,

3. Zadania nauczyciela okreņla statut Zespołu.

3)indywidualne kontakty rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami.

§ 21.

§ 22.
1. W szkole tworzy się zespoły przedmiotowe, którymi
kierują
powołani
przez
dyrektora
Zespołu
i zatwierdzeni przez Radę Pedagogiczną przewodniczący zespołu.
2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych okreņla
statut Zespołu.
§ 23.
1. W Zespole działa zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą wszyscy wychowawcy klas.
2. Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą zespół
klasowy. Pracą zespołu klasowego kieruje wychowawca klasy. Do podstawowych zadań zespołu klasowego należą:
1)ustalenie zestawu programów nauczania dla danej
klasy,
2)okresowe analizowanie
wychowawczej,

sytuacji

2. Rodzice mają prawo:
1)znajomoņci
zadań
i zamierzeń
dydaktycznowychowawczych w danej klasie i szkole,
2)znajomoņci przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn
trudnoņci w nauce,
4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5)uzyskiwania informacji, w jaki sposób wydatkuje
się pieniądze pochodzące z dobrowolnych składek
rodziców, informacje te przekazuje trójka klasowa
zainteresowanym rodzicom.
Rozdział 5
UCZNIOWIE SZKOŁY

dydaktyczno-

3)organizowanie pomocy dla uczniów,
4) przedstawienie propozycji ņródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
§ 24. Zadania wychowawcy klasy okreņla statut Zespołu.

§ 28.
1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły decydują kryteria i zasady okreņlone w regulaminie rekrutacji, który
nie może być sprzeczny z przepisami prawa. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny znajduje się na
stronie internetowej Zespołu.
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2. Ogólne zasady rekrutacji okreņla statut Zespołu.
§ 29 Prawa, obowiązki i kary dla ucznia Zasadniczej
Szkoły Zawodowej okreņla statut Zespołu.
Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 31.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okreņlają odrębne przepisy.
3. Zmiany do statutu uchwala rada pedagogiczna Zespołu.
§ 32. Uzupełnieniem niniejszego statutu jest statut
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

§ 30.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

2. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treņci: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Zasadnicza Szkołą Zawodowa.
2690

2691
2691

UCHWAŁA NR 77/VI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami
1
) oraz art. 62 ust. 1 i 3, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi
zmianami 2) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,
z późniejszymi zmianami 3), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
przejmie w całoņci majątek po rozwiązanych zespołach szkół tj. Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Starym Sączu oraz Zespole
Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu.
2) Należnoņci i zobowiązania pozostałe po rozwiązanych zespołach szkół, o których mowa w ust.1,
przejmie
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu.

§ 1. Z dniem 1 wrzeņnia 2011 roku tworzy się zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu i włącza się w jego skład następujące
szkoły:

§ 3. Podpisuje się Akt założycielski Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) II Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu,
2) Technikum w Starym Sączu,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starym Sączu,
4) Technikum Uzupełniające w Starym Sączu.
§ 2.
1

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U.z 2002r. Nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558;
Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 200 poz.1688; Nr 214
poz.1806; z 2003r.162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055;
z 22007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; Nr 223
poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753; Nr 157 poz.1241; z 2010r.
Nr 28 poz.142 i 146; Nr 40 poz.230;
2
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U. Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz.141;
Nr 94 poz. 788; Nr 122 poz.1020;Nr 131 poz.1091;Nr 167
poz.1400; Nr249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043; Nr 208
poz.1532; Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz.273; Nr 80
poz.542; Nr 115 poz.791; Nr 120 poz.818; Nr 180 poz. 1280;
Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz.416; Nr 145 poz.917;
Nr 216 poz.1370; Nr 235 poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33;
Nr 31 poz.206; Nr 56 poz. 458; Nr 157 poz.1241; Nr 219
poz.1705; z 2010 Nr 44 poz.250; Nr 54 poz.320; Nr 127
poz.857; Nr 148 poz.991;
3
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U. Z 2010r Nr 28 poz.146; Nr 96 poz.620;
Nr 123 poz.835; Nr 152 poz.1020; Nr 238 poz. 1578; Nr 257
poz.1726.

§ 4. Nadaje się Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu statut,stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. W zakresie uregulowanym odmiennie
w statucie
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu tracą moc postanowienia zawarte
w statutach połączonych szkół.
§ 6. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego Uchwałą Nr 231/XXXI/2001
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia
2001r. w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego
Statutu Powiatu Nowosądeckiego wprowadza się
następującą zmianę: punkt 7 otrzymuje brzmienie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 wrzeņnia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 77/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.
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§ 2. W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu wchodzą szkoły:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu;
2) Technikum w Starym Sączu;

Akt Założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starym Sączu;

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 62
ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie
oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr 72/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2011 r.
w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Zawodowych
im. Władysława Orkana w Starym Sączu, Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu i Zespołu
Szkół Drzewno- Mechanicznych w Starym Sączu),
nadaje się akt założycielski w następującym brzmieniu:

§ 3. Siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu mieņci się przy ul. Ignacego Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz, województwo małopolskie.

§ 1. Z dniem 1 wrzeņnia 2011 r. tworzy się zespół
szkół o nazwie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 77/VI/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2011 r.

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu
Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: ustawa
z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn.
zm.).
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu jest mowa bez bliższego okreņlenia o:
1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu;
2) Statucie należy przez to rozumieć statut Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7
wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
4) słuchaczach należy przez to rozumieć uczniów szkół
dla dorosłych;

4) Technikum Uzupełniające w Starym Sączu;

§ 4. Organizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu okreņla statut nadany przez
Radę Powiatu Nowosądeckiego.
§ 5. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem
1 wrzeņnia 2011 r.

5) opiekunie - należy przez to rozumieć nauczyciela,
którego opiece powierzono jeden z oddziałów szkół
dla dorosłych;
6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela,
którego opiece powierzono jeden z oddziałów szkół
dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu;
7) organie prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - należy przez to rozumieć Powiat Nowosądecki;
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora
Oņwiaty.
Rozdział I
Podstawowe informacje o Zespole
§ 2.
1. Zespół używa nazwy w pełnym brzmieniu: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym
brzmieniu na pieczęciach, stemplach i tablicach.
3. Siedziba Zespołu mieņci się w Starym Sączu przy ul.
Ignacego Daszyńskiego 15, województwo małopolskie.
4. Zespół tworzą następujące szkoły:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu;
2) Technikum w Starym Sączu;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starym Sączu;
5) Technikum Uzupełniające w Starym Sączu.
§ 3.
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu jest Powiat Nowosądecki.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oņwiaty.
§ 4. Cykl kształcenia w szkołach wchodzących
w skład Zespołu trwa:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19045 –

1) w II Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu trzy
lata na podbudowie gimnazjum;
2) w Technikum w Starym Sączu cztery lata na podbudowie gimnazjum i kształci w zawodach ustalanych
corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
w zadaniach rekrutacyjnych;
3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Starym Saczu –
dwa lub trzy lata na podbudowie gimnazjum i kształci
w zawodach ustalanych corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w zadaniach rekrutacyjnych;
4) w Technikum Uzupełniającym w Starym Sączu trzy
lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
i kształci w zawodach ustalanych corocznie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w zadaniach rekrutacyjnych.
§ 5. Profile i zawody, w których kształci szkoła ustala
dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia dla Powiatu Nowosądeckiego.
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
§ 6. Zespół realizuje cele i zadania okreņlone
w ustawie z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnoņci:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętnoņci niezbędnych do uzyskania ņwiadectwa ukończenia szkoły;
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętnoņci niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu;
3) umożliwia uzyskanie ņwiadectwa dojrzałoņci po zdaniu egzaminu maturalnego;
4) umożliwia absolwentom dokonanie ņwiadomego
wyboru dalszego kształcenia;
5) wdraża uczniów i słuchaczy do odpowiedzialnego
wykonywania pracy zawodowej i rozumienia jej roli
w procesie społeczno-gospodarczym;
6) dostosowuje kierunki i treņci kształcenia do wymogów rynku pracy;
7) współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego,
z urzędami pracy i pracodawcami, placówkami
oņwiatowo-wychowawczymi oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
§ 7.
1. Cele i zadania Zespołu wynikające z przepisów prawa
oraz uwzględniające Program Wychowawczy Zespołu, a także Szkolny Program Profilaktyki dostosowany
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ņrodowiska są następujące:
1) Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamoņci religijnej poprzez naukę religii zgodnie
z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
tożsamoņci narodowej przez zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę narodową, poprawne posługiwanie się językiem polskim;
2) Zespół udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu;
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3) Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny
przez zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami;
4) Zespół umożliwia rozwijanie zainteresowań
uczniów oraz odpowiedni dobór treņci programowych na zajęciach edukacyjnych, zajęciach
praktycznych, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i poprzez indywidualną pracę nauczycieli z uczniami;
5) Zespół upowszechnia wiedzę ekologiczną i propaguje problemy ochrony ņrodowiska realizując treņci programowe podczas zajęć edukacyjnych;
6) Zespół kształtuje postawy patriotyczne, uczy tolerancji i szacunku dla innych;
7) Zespół pomaga w kształtowaniu systemów wartoņci, dokonywaniu właņciwych wyborów i pełnienia właņciwych ról społecznych w dorosłym życiu;
8) Zespół uņwiadamia uczniom koniecznoņć ciągłego
doskonalenia się, kształcenia i pogłębiania wiedzy;
9) Zespół współpracuje ze ņrodowiskiem lokalnym
i rodzicami uczniów;
10) Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów, podejmując działania zapobiegające agresji i przemocy
w szkole;
11) Zespół dba o zdrowie uczniów poprzez uņwiadamianie zagrożeń wynikających z uzależnień,
współpracując z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Starym Sączu, Miejską Komendą
Policji w Nowym Sączu i pielęgniarką szkolną.
2. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialnoņci za
własne życie i rozwój osobowy. Zespół realizuje Program Wychowawczy, którego celem nadrzędnym
jest kształtowanie osobowoņci ucznia pozwalającej
mu na aktywny rozwój i akceptację społeczną.
3. Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji następujących zadań:
1) uczenie odpowiedzialnoņci;
2) kształtowanie zdolnoņci współpracy i umiejętnoņci
jej doceniania;
3) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi i samego siebie;
4) wspomaganie budowy indywidualnych systemów
wartoņci i zasad życiowych;
5) kształcenie zdolnoņci do samooceny, oceniania innych oraz dokonywania właņciwych wyborów;
6) kształtowanie postaw patriotycznych;
7) przygotowanie do pełnienia życiowych ról społecznych w dorosłym życiu;
8) wyrabianie w uczniach przekonania o koniecznoņci
ciągłego doskonalenia własnej osobowoņci
i umiejętnoņci zawodowych;
9) kształtowanie odpornoņci na negatywne wpływy
patologicznych zjawisk społecznych;
10) współpracę ze ņrodowiskiem;
11) współpracę z rodzicami.
4. Zespół realizuje Szkolny Program Profilaktyczny, którego celem nadrzędnym jest wychowanie człowieka
wolnego od nałogów, podejmującego właņciwe decyzje dotyczące własnego zdrowia, natomiast celami
szczegółowymi są:
1) podmiotowe traktowanie ucznia;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19046 –

2) ograniczenie i eliminowanie kontaktu z używkami;
3) ograniczenie i eliminowanie przemocy i zachowań
agresywnych;
4) umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolnoņci
uczniów, poszerzenie horyzontów myņlowych;
5) nawiązanie właņciwych relacji i budowanie autorytetu;
6) prowadzenie edukacji seksualnej;
7) zainteresowanie sprawami ucznia i pobudzanie
empatii;
8) umożliwienie realnej samorządnoņci;
9) rozwijanie odpowiedzialnoņci za siebie i innych;
10) integrowanie rodziców ze szkołą;
11) integrowanie oddziaływań szkolnych i ņrodowiska lokalnego.
5. Zespół w zakresie nauczania, zapewnia uczniom w
szczególnoņci:
1) naukę poprawnego, swobodnego wypowiadania
się w mowie i piņmie z wykorzystaniem różnorodnych ņrodków wyrazu;
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie ułatwiającym zdobycie
zawodu, bądź umożliwiającym podjęcie studiów
wyższych;
3) rozwijanie zdolnoņci myņlenia analitycznego i syntetycznego;
4) traktowanie wiadomoņci przedmiotowych, stanowiących wartoņć poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia ņwiata, ludzi i siebie;
5) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
i ņwiatowej.
6. W zakresie odpowiedniego przygotowania uczniów
do podjęcia pracy zawodowej nauczyciele tworzą
warunki do zdobywania następujących umiejętnoņci:
1) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
2) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
3) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia
i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
4) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów międzyludzkich.
7. W zakresie pracy opiekuńczej z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa i higieny w Zespole obowiązują następujące zasady:
1) podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, a podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych nauczyciel lub
osoba prowadząca zajęcia;
2) podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
opiekę sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Zespołu (nauczyciele, rodzice) stosownie do
celu, planu i warunków, w jakich odbywają się zajęcia;
3) podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu zgodnie z planem wywieszonym w pokoju
nauczycielskim;
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4) szczególną opieką otoczeni są uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole i mający trudnoņci
w adaptacji w nowym ņrodowisku;
5) umożliwienie uczniom kontaktów ze służbą zdrowia przez korzystanie z opieki pielęgniarki;
6) w przypadkach losowych przyznawana jest pomoc
materialna doraźna lub stała w zależnoņci od posiadanych przez szkołę ņrodków.
8. Przepisów ust. 1 4 oraz ust. 6 nie stosuje się do słuchaczy w szkołach dla dorosłych.
§ 8.
1. Cele kształcenia i wychowania szkoła osiąga w ramach realizacji zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych we współdziałaniu z pracodawcami i jednostkami organizacyjnymi.
2. Realizacja zadań odbywa się poprzez wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w pracy na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy.
§ 9. Zespół realizuje zadania z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególnoņci:
1) zabezpiecza warunki prawidłowego przebiegu zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych w szkole i poza szkołą;
2) zapoznaje uczniów i słuchaczy oraz egzekwuje przestrzeganie przez nich regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w pracowniach, w sali gimnastycznej,
w czasie praktycznej nauki zawodu itp.;
3) przestrzega obowiązujące zasad sprawowania opieki
nad uczniami podczas organizowanych wycieczek
szkolnych;
4) w miarę możliwoņci finansowych zapewnia losową
pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
§ 10.
1. W celu wyrównywania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do nauki Zespół może organizować nieodpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów
i słuchaczy.
2. Zespół umożliwia osobom przygotowującym się do
egzaminów eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nich zajęcia wynikające z programu nauczania, na zasadach okreņlonych przez dyrektora
Zespołu.
3. Słuchacze przygotowujący się do egzaminu eksternistycznego składają umotywowany wniosek do dyrektora Zespołu o umożliwienie uczestnictwa w wybranych zajęciach edukacyjnych.
Rozdział III
Organy Zespołu
§ 11. Organami Zespołu są:
1) dyrektor Zespołu;
2) rada pedagogiczna Zespołu;
3) rada rodziców Zespołu;
4) samorząd uczniowski Zespołu;
5) samorząd słuchaczy.
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§ 12. Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy
Zespołu, a w szczególnoņci:
1) kierowanie całokształtem działalnoņci dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły;
2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
3) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz
stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych
w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponowanie ņrodkami okreņlonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialnoņci za
ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
6) zapewnienie właņciwej organizacji i przebiegu egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także egzaminu umożliwiającego uzyskanie ņwiadectwa
dojrzałoņci;
7) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu;
8) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę oraz
realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na
zasadach okreņlonych w ustawie;
9) współpraca z radą pedagogiczną, samorządem
uczniowskim i samorządem słuchaczy;
10) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania
uczniów/słuchaczy do szkół, przenoszenia ich do
innych oddziałów oraz skreņlenia z listy
uczniów/słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
11) umożliwianie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamoņci narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
12) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
13) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników Zespołu;
14) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
15) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
16) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących
planowania obronnego;
17) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż
dwa razy w roku szkolnym, wniosków wynikających
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalnoņci Zespołu.
18) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
właņciwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
19) zarządzanie powierzonym mieniem szkolnym;
20) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku
szkolnego;
21) organizowanie przeglądów stanu technicznego
obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno remontowych.
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§ 13.
1. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynnoņci, odpowiedzialnoņci i uprawnień wicedyrektora
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku nieobecnoņci dyrektora jego obowiązki
pełni wicedyrektor szkoły.
3. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego,
może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem
§ 32.
4. Dyrektor Zespołu powierza i odwołuje pracownika
z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
§ 14.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor
Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady
pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku
zebrania.
3. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
semestrze w związku z podejmowaniem uchwał
związanych z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów/słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć
szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreņlenia z listy uczniów/słuchaczy;
6) przygotowanie projektu zmian Statutu;
7) opiniowanie w szczególnoņci:
a) organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego Zespołu,
c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycji dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
6. Wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z prawem jest wstrzymywane przez dyrektora Ze-
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społu. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodnoņci
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
7. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
8. Szczegółową organizację, zakres działania i czynnoņci rady pedagogicznej okreņli regulamin rady pedagogicznej opracowany przez zespół powołany
w głosowaniu jawnym przez tę radę i przedstawiony jej do uchwalenia w terminie 30 wrzeņnia 2011r.
Poprawki do projektu regulaminu są wnoszone
i uchwalane w trakcie posiedzenia, na którym zespół przedstawia projekt regulaminu, a w wyjątkowo zawiłych sprawach na następnym posiedzeniu
rady pedagogicznej. Wszelkie zmiany regulaminu
wymagają uchwały rady pedagogicznej.
9. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste
uczniów/słuchaczy lub rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli lub innych pracowników
szkoły.
§ 15.
1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
2. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Zespołu.
3. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w rozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treņci i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego ņrodowiska;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywnoņci kształcenia lub wychowania Zespołu;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalnoņci, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
5. W celu wspierania działalnoņci statutowej Zespołu
rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Rada rodziców w regulaminie okreņla zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
§ 16.
1. W Zespole działa samorząd uczniowski oraz samorząd
słuchaczy zwane dalej "samorządem".
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2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie,
natomiast samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządów
okreņli regulamin uchwalony przez ogół uczniów lub
ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulaminy samorządów nie mogą być sprzeczne ze
statutem Zespołu lub szkoły,
5. Samorządy realizują w szczególnoņci następujące
zadania:
1) organizują społecznoņć uczniowską i słuchaczy do
jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
i innych obowiązków okreņlonych w statucie Zespołu;
2) przedstawiają dyrektorowi Zespołu oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególnoņci dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów lub słuchaczy,
takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treņcią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właņciwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwoņcią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalnoņci kulturalnej,
oņwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwoņciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
3) dbają o sprzęt i urządzenia szkolne;
4) dbają o dobre imię i honor Zespołu, kultywują i
wzbogacą jego tradycje.
§ 17.
1. Organy Zespołu współpracują w sprawach kształcenia
uczniów i słuchaczy oraz przy podejmowaniu ważniejszych decyzji poprzez:
1) uczestnictwo ich przedstawicieli na zebraniach
plenarnych;
2) opiniowanie projektów uchwał rady pedagogicznej;
3) składanie przez dyrektora Zespołu informacji
o podjętych działaniach;
4) podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;
5) wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
powstałych w Zespole;
6) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych
decyzjach.
2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu należy do dyrektora Zespołu.
W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego
szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
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Rozdział IV
Organizacja pracy Zespołu
§ 18. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw ņwiątecznych, ferii
zimowych i letnich, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów maturalnych okreņlają
inne przepisy.
§ 19. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawiera arkusz
organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnych
planów nauczania poszczególnych typów szkół. Arkusz
organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do 30 maja każdego roku.
§ 20. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się:
1) liczbę pracowników Zespołu;
2) liczbę stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) liczbę godzin nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze
ņrodków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę;
5) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym,
którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie
tych postępowań.
§ 21.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest
oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym
uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, okreņlonych szkolnym planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programu dla
danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących
w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
3. Dla zapewnienia ciągłoņci pracy wychowawczej i jej
skutecznoņci wychowawca prowadzi swój oddział
przez cały cykl nauczania.
4. Dopuszcza się zmianę nauczyciela, któremu dyrektor
powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy,
w szczególnoņci w:
1) sytuacjach losowych (choroba, przejņcie na rentę,
emeryturę);
2) sytuacjach konfliktowych, w przypadku złożenia
pisemnego, uzasadnionego wniosku przez rodziców, uczniów, nauczycieli o zmianie decyduje dyrektor po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim.
§ 22.
1. Zespół organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii / etyki dla uczniów, których rodzice
wyrażają takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletnioņci o pobieraniu nauki religii / etyki decydują uczniowie.
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2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo w każdym oddziale. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Zespołu.
§ 23. Organizację stałych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych okreņla tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu i radę pedagogiczną na podstawie
zatwierdzonego
arkusza
organizacyjnego
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwoņci lokalowych i finansowych Zespołu.
§ 24. Podstawowymi formami działalnoņci dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów mających trudnoņci w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów
z zaburzeniami rozwojowymi;
4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
5) praktyczna nauka zawodu.
§ 25. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.
§ 26.
1. Liczba uczniów w oddziałach na zajęciach edukacyjnych realizujących podstawę programową wynosi
w oddziałach klas pierwszych co najmniej 28, a w oddziałach klas programowo wyższych nie mniej niż 20,
na zajęciach kształcenia zawodowego nie więcej niż
15. Za zgodą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego liczba
uczniów na zajęciach może zostać zmniejszona lub
zwiększona.
2. Nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego
może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętnoņci językowych uczniów i słuchaczy.
§ 27. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na
zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania z uwzględnieniem wysokoņci
ņrodków finansowych i lokalowych posiadanych przez
Zespół.
§ 28. Koła zainteresowań oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (imprezy sportowe, konkursy, wycieczki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) prowadzone
są w grupach międzyklasowych w ramach posiadanych
przez Zespół ņrodków finansowych. Liczba uczestników
zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu
Zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów.
§ 29. W Zespole mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 30.
1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych
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kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Rada pedagogiczna może przyjąć inną organizację zajęć edukacyjnych.
2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
3. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona
w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna:
1) umożliwiać realizację programu nauczania w danym zawodzie;
2) uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu;
3) uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy;
4) uwzględniać warunki lokalowe i techniczne
w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone
są pod kierunkiem nauczycieli szkoły lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.
5. Zakres wiadomoņci i umiejętnoņci nabywanych przez
uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk
okreņla program nauczania dla danego zawodu.
6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia
edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą
być prowadzone na terenie innych niż Zespół jednostkach organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Zespołu, a daną jednostką.
7. Szkoła zgodnie z planem nauczania kieruje uczniów
na praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie
umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracodawcą okreņlającej w szczególnoņci zakres praktyki, nazwę realizowanego programu nauczania dla danego zawodu, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu okreņlają odrębne.
§ 31.
1. W Zespole działa biblioteka, która jest pracownią
szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów/słuchaczy,
zadań
dydaktycznowychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu
pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wņród rodziców oraz w miarę możliwoņci
wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze,
nauczyciele, inni pracownicy Zespołu i rodzice
zgodnie z jej regulaminem.
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Zadania biblioteki:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej
zbiorów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
1) organizowanie pracy w bibliotece:
a) opracowanie rocznego planu działalnoņci biblioteki,
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b) uzgadnianie stanu majątkowego z komórką organizacyjna do spraw księgowoņci,
c) sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego ocenę
czytelnictwa poszczególnych klas;
2) praca pedagogiczna:
a) praca indywidualna z uczniem,
b) poradnictwo w doborze literatury,
c) realizacja treņci ņcieżki czytelniczo-medialnej
zgodnie z programem,
d) udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych,
e) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
f) organizowanie konkursów czytelniczych,
g) dobra znajomoņć zbiorów i potrzeb czytelniczych,
h) dostosowanie form i treņci pracy do wieku
i poziomu intelektualnego uczniów;
3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowywanie biblioteczne zbiorów,
c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
d) organizowanie warsztatu informacyjnego,
e) wydzielanie księgozbioru podręcznego,
f) prowadzenie katalogów,
g) udostępnianie zbiorów;
4) współpraca z uczniami/słuchaczami:
a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów/słuchaczy,
b) pogłębianie i wyrabianie u uczniów/słuchaczy
nawyku czytania i samokształcenia,
c) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej
i regionalnej;
5) współpraca z rodzicami:
a) pomoc w doborze literatury,
b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wņród
rodziców,
c) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa
uczniów w zależnoņci od potrzeb;
6) współpraca z nauczycielami:
a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) pomaganie nauczycielom i wychowawcom
w realizacji
ich
zadań
dydaktycznowychowawczych,
c) informowanie nauczycieli i wychowawców
o stanie czytelnictwa uczniów,
d) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznoņciowych zgodnie z zapisem w planie pracy
Zespołu;
7) współpraca z innymi bibliotekami:
a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
b) wymiana wiedzy i doņwiadczeń,
c) wypożyczania międzybiblioteczne,
d) udział w targach i kiermaszach.
Rozdział V
Inne stanowiska kierownicze

§ 32.
1. Stanowiska kierownicze w Zespole są tworzone
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
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odpowiednio do warunków organizacyjnych, potrzeb
i posiadanych ņrodków finansowych, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektora szkoły;
2) kierownika kształcenia praktycznego.
§ 33. Do zadań i uprawnień wicedyrektora szkoły należy:
1) nadzorowanie realizacji programów nauczania
z przedmiotów ujętych w harmonogramie hospitacji
zgodnie z podziałem zadań pomiędzy dyrektorem,
wicedyrektorem lub innym członkiem kadry kierowniczej Zespołu;
2) organizowanie i nadzorowanie pracy wychowawczej
i opiekuńczej w Zespole;
3) organizowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz
przydziału godzin nauczycielom na dany rok szkolny;
4) nadzorowanie prawidłowoņci prowadzenia dokumentacji uczniowskiej;
5) nadzorowanie przygotowania projektu planu pracy
Zespołu;
6) opracowywanie harmonogramu dyżurów nauczycieli;
7) organizowanie różnych form pomocy dla uczniów
i słuchaczy;
8) nadzorowanie prawidłowoņci rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli;
9) organizowanie zajęć za nieobecnych nauczycieli poprzez przydzielanie zastępstwa;
10) nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
stanu sanitarnohigienicznego Zespołu;
11) współpraca z samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy;
12) wykonywanie innych zadań wnikających z zakresu
obowiązków;
13) zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecnoņci.
§ 34. Do zadań i uprawnień kierownika kształcenia
praktycznego należy:
1) organizowanie i kierowanie praktyczną nauką zawodu;
2) współorganizowanie egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe uczniów;
3) kierowanie i nadzorowanie realizacji programu nauczania zawodowego;
4) organizowanie i koordynowanie procesu dydaktycznego prowadzonego w podmiotach gospodarczych
poza terenem szkoły, z którymi są podpisane umowy o realizację praktyk zawodowych;
5) opracowywanie harmonogramu praktyk zawodowych oraz prowadzenie nadzoru nad ich przebiegiem;
6) nadzorowanie przestrzegania przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu i uczniów obowiązujących
przepisów bhp;
7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu;
8) przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej
sprawozdań z przebiegu praktycznej nauki zawodu
i praktyk zawodowych.
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Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 35. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie z arkuszem
organizacji Zespołu.
§ 36. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za
jakoņć i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 37.
1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie ciągłej opieki uczniom
podczas ich pobytu w Zespole;
2) prawidłowe rozłożenie procesu dydaktycznego poprzez szczegółowe opracowanie planu pracy dydaktycznej, systematyczną kontrolę postępów
ucznia w nauce oraz utrwalenie wiedzy i umiejętnoņci;
3) dbałoņć o wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne (zakup, samodzielne wykonanie lub
przy pomocy rodziców i uczniów) oraz sprzęt
szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
rozwijanie ich zdolnoņci i zainteresowań;
5) sprawiedliwe, obiektywne i bezstronne traktowanie uczniów w każdej sytuacji;
6) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu ich
niepowodzeń szkolnych;
7) doskonalenie warsztatu pracy przez udział w różnych formach samokształcenia organizowanych
w Zespole, konferencjach metodycznych, kursach
dokształcających i studiach podyplomowych;
8) wypełnianie dodatkowych funkcji zleconych przez
dyrektora Zespołu np. opieka nad organizacjami,
salami itp.
2. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i ņrodków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o bieżącej, ņródrocznej i rocznej/semestralnej ocenie postępów edukacyjnych
ucznia;
3) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;
4) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz
kar.
§ 38.
1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany
przez dyrektora Zespołu i zaakceptowany przez radę
pedagogiczną nauczyciel zwany przewodniczącym
zespołu przedmiotowego.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) decyzje w sprawie wyboru programów nauczania;
2) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli autorskich, innowacyjnych programów nauczania;
3) korelowanie treņci nauczania przedmiotów pokrewnych;
4) wspólne opracowanie szczegółowych zasad i kryteriów oceniania uczniów;
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5) wypracowanie wspólnych narzędzi badania wyników nauczania i diagnozowanie ich poziomu;
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego;
7) wspieranie w pracy nauczyciela rozpoczynającego
pracę w zawodzie;
8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
9) organizowanie konkursów przedmiotowych;
10) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
zewnętrznych i olimpiadach.
4. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi Zespołu i radzie pedagogicznej szczegółowego planu pracy
z konkretnymi zadaniami do końca wrzeņnia każdego
roku szkolnego.
5. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do składania dwukrotnie sprawozdania z realizacji planowanych założeń, na ņródrocznym i rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
§ 39.
1. Zadaniem wychowawcy oddziału klasowego jest
sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególnoņci:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój
ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i pomoc w działaniach zespołowych
wychowanków;
3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami i innymi członkami społecznoņci szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) opracowanie rocznego planu tematów godzin
z wychowawcą zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu oraz Szkolnym Programem
Profilaktyki;
2) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia;
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami
i ich rodzicami różnych form życia społecznego
w celu indywidualnego rozwoju ucznia i integracji
zespołu uczniowskiego;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale klasowym poprzez uzgadnianie
z nimi działań wychowawczych wobec ogółu
uczniów;
5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami celem poznania
i
ustalenia
potrzeb
opiekuńczowychowawczych ich dzieci;
6) współdziałanie z rodzicami celem udzielania im
pomocy wychowawczej oraz otrzymanie od nich
pomocy w swoich działaniach;
7) włączenie rodziców w sprawy oddziału klasowego
i Zespołu;
8) kontakty z rodzicami uczniów w liczbie co najmniej
3 spotkań w roku szkolnym lub indywidualnych
konsultacji;
9) udostępnianie uczniom informacji dotyczących
szkół wyższego stopnia.
3. Wychowawcy korzystają w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:
1) dyrektora Zespołu;
2) nauczycieli należących do zespołu wychowawców;
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3) służb medycznych;
4) nauczyciela bibliotekarza;
5) rady pedagogicznej;
6) rady rodziców;
7) doradców metodycznych;
8) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym
Sączu;
9) innych instytucji.
4. Wychowawca prowadząc dokumentację danego oddziału:
1) dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do
dziennika;
2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe);
3) przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne
zestawienia statystyczne;
4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen;
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne umotywowanie ocen nagannych i wzorowych z zachowania);
6) dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły);
7) wypisuje ņwiadectwa szkolne;
8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną
z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;
9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia kosztów wycieczek i imprez;
10) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym kontakty
z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne,
wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia
z życia klasy;
11) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego.
5. Początkującym nauczycielom wychowawcom przydziela się doradcę w osobie doņwiadczonego i osiągającego dobre wyniki wychowania nauczyciela.
§ 40.
1. Oddziałem szkoły dla dorosłych opiekuje się nauczyciel opiekun wskazany przez dyrektora Zespołu po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej Zespołu.
2. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki dydaktycznej nad słuchaczami szkoły, a w szczególnoņci:
1) podejmowanie działań zmierzających do stworzenia właņciwej atmosfery w danym oddziale/semestrze;
2) rozwiązywanie konfliktów powstałych w zespole
słuchaczy oraz między słuchaczami, a innymi
członkami społecznoņci szkolnej;
3) egzekwowanie przestrzegania przez słuchaczy
Statutu Zespołu;
4) analizowanie przyczyn niepowodzeń w nauce i
podejmowanie ņrodków zaradczych;
5) rozliczanie słuchaczy z uczestnictwa w zajęciach;
6) zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w szkole
regulaminami;
7) udzielanie pomocy w zorganizowaniu samorządu
klasowego i inspirowanie jego działalnoņci;
8) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
w danym oddziale w zakresie koordynacji wymagań i ich indywidualizacji;
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
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§ 41. W Zespole jest stanowisko pedagoga szkolnego.
2. Zakres zadań i kompetencji pedagoga regulują odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres kompetencji pedagoga szkolnego
to:
1) realizacja zadań ogólno-wychowawczych;
2) wspieranie nauczycieli wychowawców w prowadzeniu profilaktyki wychowawczej;
3) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznopsychologiczne;
4) organizowanie opieki i pomocy materialnej
uczniom w trudnej sytuacji życiowej;
5) pedagogizacja rodziców;
6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
7) organizowanie doradztwa zawodowego dla
uczniów oraz organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi, a w razie potrzeby z poradniami specjalistycznymi, oraz innymi
instytucjami ņwiadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom/prawnym
opiekunom;
8) współudział w opracowywaniu planu dydaktycznowychowawczego Zespołu.
§ 42. Pracownicy administracji i obsługi wykonują
swoje zadania zgodnie z przydzielonymi zakresami
uprawnień, obowiązków i odpowiedzialnoņci oraz regulaminem pracy.
Rozdział VII
Warunki i tryb przyjmowania uczniów i słuchaczy do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
§ 43.
1. Przyjęcie ucznia/słuchacza do szkoły odbywa się
zgodnie z regulaminem rekrutacji, który nie może
być sprzeczny z przepisami w sprawie przyjmowania
uczniów i słuchaczy do szkół. Regulamin rekrutacji
na dany rok szkolny umieszczony jest na stronie internetowej Zespołu.
2. Nabór do szkół dla młodzieży odbywa się przez:
1) składanie informacji o danych ucznia i wyborze
szkoły drogą elektroniczną;
2) złożenie w siedzibie Zespołu dokumentów okreņlonych w regulaminie rekrutacji na dany rok
szkolny.
3 Komisja rekrutacyjno
kwalifikacyjna przyjmuje
uczniów od 15 do 18 roku życia po ukończeniu gimnazjum do szkół dla młodzieży i powyżej 16 roku życia do szkół dla dorosłych.
§ 44.
1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia/słuchacza przechodzącego z innej szkoły, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 45. Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania
komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc,
którymi dysponuje szkoła.
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Rozdział VIII
Prawa i obowiązki ucznia i słuchacza oraz nagrody i kary
§ 46. Uczeń/słuchacz ma prawo do:
1) właņciwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) uzyskania informacji, na początku roku szkolnego, na
temat programów nauczania, zakresu wymagań
z poszczególnych przedmiotów oraz metod nauczania;
3) znajomoņci wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole
zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
5) wyrażania opinii i wątpliwoņci, dotyczących treņci
nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaņnień i odpowiedzi;
6) ochrony i poszanowania jego godnoņci;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
dydaktyczno-wychowawczym;
8) swobody wyrażania myņli i przekonań jeņli nie narusza tym dobra innych;
9) wolnoņci sumienia i wyznania;
10) rozwijania zainteresowań, zdolnoņci i talentów;
11) znajomoņci programów nauczania realizowanych na
zajęciach edukacyjnych, planu wychowawczego
i profilaktycznego Zespołu;
12) proponowania tematyki planów wychowawczych,
sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej
oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce i zachowaniu;
13) otrzymywania na bieżąco ocen z poszczególnych
przedmiotów za wiadomoņci i umiejętnoņci;
14) pomocy w przypadku trudnoņci w nauce;
15) indywidualnego nauczania;
16) korzystania z poradnictwa psychologicznopedagogicznego i zawodowego;
17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i ņrodków dydaktycznych;
18) wpływu na życie Zespołu przez działalnoņć samorządową;
19) zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;
20) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w Zespole;
21) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, ņwiątecznych i podczas ferii;
22)
uczestnictwa
w
wycieczkach
turystycznokrajoznawczych i innych formach wypoczynku organizowanego przez Zespół;
23) uczestnictwa w życiu kulturalnym Zespołu.
§ 47.
1. Uczeń/słuchacz ma obowiązek:
1) godnego i kulturalnego zachowania się w Zespole
i poza nim;
2) systematycznego przygotowywania się do lekcji,
aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
3) punktualnego przybywania na obowiązkowe zajęcia
edukacyjne;
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4) podporządkowania się zaleceniom dyrektora Zespołu, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu
uczniowskiego lub samorządu oddziału/klasy;
5) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalnoņci
i wulgarnoņci,
c) szanowania godnoņci osobistej, poglądów
i przekonań ludzi;
6) troszczenia się o mienie Zespołu i jego estetyczny
wygląd;
7) szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji Zespołu lub szkół go stanowiących;
8) wystrzegania się szkodliwych nałogów;
9) przeciwdziałania agresji w Zespole;
10) dbania o schludny wygląd i przestrzegania zasad
higieny osobistej;
11) nie korzystania z telefonu komórkowego w czasie
zajęć edukacyjnych;
12) usprawiedliwiania każdej nieobecnoņci niezwłocznie po przyjņciu do szkoły nie później jednak niż do 2 tygodni, licząc od ostatniego dnia
nieobecnoņci. Usprawiedliwień dokonuje wychowawca na podstawie:
a) dokumentu wystawionego przez lekarza,
b) dokumentu potwierdzonego podpisem rodzica/opiekuna prawnego,
c) wezwań urzędowych,
d) wiarygodnego wyjaņnienia dokonanego przez
pełnoletniego ucznia;
13) korzystania z szatni;
14) pokrywania kosztów naprawienia wyrządzonych
przez siebie szkód;
15) przebywania na terenie Zespołu w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych;
16) nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza
obiekty Zespołu bez zgody nauczyciela; zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną
proņbę rodziców/prawnych opiekunów oraz
w wyniku decyzji wychowawcy, innego nauczyciela bądź pielęgniarki.
2. Ucznia i słuchacza przebywającego w Zespole obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków
i palenia tytoniu.
§ 48.
1. W przypadku naruszenia praw ucznia/słuchacza, skargę do dyrektora Zespołu uczeń/ słuchacz składa
w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia naruszenia tego prawa.
2. Dyrektor rozpatruje skargę w trybie okreņlonym
w Kodeksie postępowania administracyjnego.
3. Uczniowi i słuchaczowi przysługuje prawo wniesienia
pisemnego uzasadnionego odwołania do Małopolskiego Kuratora Oņwiaty lub Starosty Nowosądeckiego, w zależnoņci od charakteru sprawy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie rozstrzygnięcia skargi.
§ 49.
1. Uczeń i słuchacz może być nagrodzony za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
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3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielnoņć i odwagę.
2. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony:
1) oceną bardzo dobrą lub wzorową z zachowania;
2) pochwałą dyrektora Zespołu wobec wszystkich
uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub inne premiowane, co najmniej w skali
województwa;
3) wręczeniem dyplomu za bardzo dobre wyniki
w nauce i działalnoņć społeczną, przesłaniem listu
gratulacyjnego na ręce rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
4) przyznaniem nagrody rzeczowej lub finansowej.
3. Rodzaje nagród stosowanych wobec słuchaczy:
1) pochwała udzielona słuchaczowi przez opiekuna
wobec klasy;
2) pochwała udzielona słuchaczowi przez dyrektora
Zespołu;
3) pochwała udzielona na zakończenie roku szkolnego;
4) przyznanie dyplomu lub nagrody rzeczowej na zakończenie roku szkolnego.
4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie/słuchacze
mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oņwiatowe, samorządowe
i państwowe oraz instytucje i organizacje zgodnie
z odrębnymi przepisami.
5. Nagroda może być udzielona na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, samorządu słuchaczy, wychowawcy klasy, opiekuna,
organizacji młodzieżowej, instytucji lub grupy po
odpowiednim udokumentowaniu.
6. Przyznanie nagrody powinno być odnotowane
w dokumentacji wychowawcy klasowego i Zespołu.
§ 50.
1. Społecznoņć szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie
statutu Zespołu:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania;
3) upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu
udzieloną wobec wszystkich uczniów z zaznaczeniem nagany w aktach ucznia;
4) zawieszeniem prawa do udziału:
a) w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
b) w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. Karę wymienioną w pkt 4 wymierza
w imieniu społecznoņci szkolnej dyrektor Zespołu na podstawie odpowiedniej uchwały rady pedagogicznej.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza okreņlonych w statucie Zespołu mogą być wobec słuchacza
zastosowane następujące kary:
1) upomnienie przez opiekuna;
2) upomnienie przez dyrektora Zespołu;
3) nagana udzielona przez dyrektora Zespołu na apelu szkolnym;
4) skreņlenie z listy słuchaczy.
3. Z wnioskiem o ukaranie ucznia lub słuchacza i propozycją rodzaju kary występują: wychowawca klasy lub
opiekun klasy, dyrektor Zespołu lub inny członek rady
pedagogicznej, jeņli uzna to za uzasadnione.
4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas
próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska
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poręczenie samorządu klasowego, samorządu
uczniowskiego lub słuchaczy bądź rady rodziców.
5. Dyrektor Zespołu może w drodze decyzji, skreņlić
ucznia lub słuchacza z listy uczniów lub słuchaczy
w przypadkach okreņlonych w statucie Zespołu.
Skreņlenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego lub słuchaczy.
6. Uczeń lub słuchacz może być skreņlony z listy
uczniów lub słuchaczy z powodu:
1) skazania ucznia/słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu;
2) naruszenia nietykalnoņci cielesnej i godnoņci osobistej innego ucznia, nauczyciela, pracownika obsługi oraz innej osoby przebywającej na terenie
Zespołu;
3) zaboru lub zniszczenia mienia Zespołu lub innej
osoby o wartoņci uznanej jako znacząca;
4) wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innej osoby;
5) przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu bądź narkotyków;
6) ņwiadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia lub słuchacza okreņlonych w Statucie.
7. Uczeń pełnoletni albo rodzice lub opiekun prawny
ucznia niepełnoletniego mają prawo w terminie 14
dni od otrzymania decyzji o skreņleniu odwołać się
za poņrednictwem dyrektora Zespołu do Małopolskiego Kuratora Oņwiaty.
§ 51. Zespół informuje pisemnie rodziców/prawnych
opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
Rozdział IX
Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy
§ 52.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia i słuchacza;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia lub słuchacza wiadomoņci i umiejętnoņci w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, okreņlonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Zespole programów nauczania uwzględniających tę
podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia okreņlonych w Statucie.
§ 53.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia/słuchacza o poziomie jego
osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
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2) pomoc uczniowi/słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
3) motywowanie ucznia/słuchacza do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach i trudnoņciach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
ņródrocznych i rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie ņródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz ņródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach
przyjętych w Zespole;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż
przewidywane rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnoņciach ucznia w nauce.
§ 54.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego,
jednak nie później niż do końca wrzeņnia, informują
uczniów/słuchaczy, rodziców/opiekunów prawnych
uczniów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ņródrocznych i rocznych/semestralnych
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu
nauczania ujętego w przedmiotowym systemie
oceniania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów/słuchaczy na zajęciach edukacyjnych ujętych w przedmiotowym systemie oceniania;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego,
jednak nie później niż do końca wrzeņnia, informuje
uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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§ 55.
1. Sposób oceniania i skala ocen:
1) oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący 6,
b) stopień bardzo dobry 5,
c) stopień plus dobry +4,
d) stopień dobry 4,
e) stopień plus dostateczny +3,
f) stopień dostateczny 3,
g) stopień dopuszczający 2,
h) stopień niedostateczny 1;
2) oceny ņródroczne i roczne/semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się według skali:
a) stopień celujący 6,
b) stopień bardzo dobry 5,
c) stopień dobry 4,
d) stopień dostateczny 3,
e) stopień dopuszczający 2,
f) stopień niedostateczny 1.
2. Ustala się następujące kryteria ocen:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń (słuchacz):
a) którego wiedza i umiejętnoņci wykraczają poza
program nauczania oraz samodzielnie i twórczo
rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomoņciami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych programu nauczania danej klasy,
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje
także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń (słuchacz),
który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętnoņci
wynikający z programu nauczania,
b) umiejętnie wykorzystuje wiadomoņci w teorii
i praktyce,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,
d) posługuje się poprawnym językiem;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń (słuchacz), który:
a) nie opanował w pełni wiadomoņci i umiejętnoņci
okreņlonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania
zawarte w podstawie programowej,
b) właņciwie stosuje wiadomoņci, samodzielnie
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
c) nie popełnia błędów językowych, a w wypowiedziach występują błędy stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń (słuchacz),
który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętnoņci wynikający z materiału programowego dla treņci podstawowych z danego przedmiotu,
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o ņrednim stopniu trudnoņci z pomocą
nauczyciela,
c) popełnia błędy językowe;
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń (słuchacz),
który:
a) ma braki w opanowaniu koniecznych podstaw
programowych, ale z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne na poziomie koniecznych wymagań programowych,
b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudnoņci;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń (słuchacz), który:
a) nie opanował wiadomoņci i umiejętnoņci okreņlonych w podstawie programowej przedmiotu
nauczania,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań i problemów
o elementarnym stopniu trudnoņci nawet przy
pomocy nauczyciela,
c) popełnia rażące błędy językowe, posługuje się
nieporadnym stylem, wykazuje duże trudnoņci
w mówieniu poprawnym językiem.
3. Oceny postępów ucznia/słuchacza notowane są systematycznie w dzienniku zajęć edukacyjnych przez
nauczycieli prowadzących poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.
4. Uczeń/słuchacz powinien w ciągu semestru otrzymać
przynajmniej trzy oceny cząstkowe z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (prac klasowych, testów,
sprawdzianów).
5. Praca klasowa obejmuje wiadomoņci z poszczególnych działów programu nauczania lub jego częņci.
6. Sprawdzian wiadomoņci obejmuje wiadomoņci
z maksimum trzech ostatnich lekcji i przeprowadza
się go bez wczeņniejszego uprzedzenia.
7. Test obejmuje zakres wiadomoņci okreņlony przez
nauczyciela.
8. Termin przeprowadzenia prac klasowych i testów
nauczyciel podaje z tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej lub
teņcie ma obowiązek napisać zaległą pracę klasową
lub test:
1) na pierwszych zajęciach po nieobecnoņci trwającej 1 dzień;
2) w terminie 1 tygodnia po nieobecnoņci trwającej
co najmniej 3 dni.
10. Ocena pracy, zdolnoņci manualnych i wykorzystania
teorii na zajęciach praktycznych dokonywana jest
przez nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia praktyczne z uczniem.
11. Ocena praktyk zawodowych dokonywana jest na
podstawie oceny wystawionej przez opiekuna praktyk zawodowych i oceny uzyskanej na zaliczeniu
praktyki.
12. Prace klasowe i testy powinny być sprawdzone
w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.
13. Ocenione prace pisemne uczeń/słuchacz może
otrzymać na swoją proņbę do wglądu na lekcji podczas omawiania oceny z pracy.
14. Przy wystawianiu oceny uczeń/słuchacz jest informowany przez nauczyciela o uzyskanej ocenie, która
wynika z zastosowania kryterium przedmiotowego
systemu oceniania.
15. O ocenach uzyskanych przez uczniów wychowawca
klasy informuje rodziców na zebraniach odbywanych, co najmniej 3 razy w roku szkolnym lub
w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą
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lub nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
16. Z poszczególnych przedmiotów oceniany jest przyrost wiedzy i umiejętnoņci oraz poprawnoņć języka.
17. Oceny są jawne dla ucznia/słuchacza i rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych
opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
19. Na wniosek ucznia/słuchacza lub rodziców/prawnych
opiekunów ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca
oceniania ucznia/słuchacza jest udostępniana
uczniowi/słuchaczowi podczas zajęć edukacyjnych
lub wychowawczych, a rodzicom/prawnym opiekunom ucznia podczas zebrań rodziców, konsultacji
z nauczycielami lub w innym terminie wczeņniej
uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane
zajęcia edukacyjne, wychowawcą lub dyrektorem.
20. Nauczyciel jest obowiązany, indywidualizować pracę
z uczniem/słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwoņci psychofizycznych ucznia/słuchacza, na podstawie orzeczenia, opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub
ustaleń zawartych w planie działań wspierających.
Szczegółowe zasady regulują oddzielne przepisy.
§ 56.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy
w szczególnoņci brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia/słuchacza z zajęć
z wychowania fizycznego, drugiego języka obcego,
technologii informacyjnej, informatyki, zajęć komputerowych lub nauki jazdy pojazdem silnikowym,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 57.
1. Ņródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
ucznia uwzględnia szczególnoņci:
1) funkcjonowanie ucznia w ņrodowisku szkolnym;
2) respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
3) wpływ zaburzeń i odchyleń na zachowanie ucznia
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z wyjątkiem ust.3.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej
szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Na ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie mają
wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
5. Ņródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala wychowawca, uwzględniając opinie nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.
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6. Ņródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
§ 58.
1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, wyróżnia się dużą aktywnoņcią na lekcjach, bierze udział w konkursach, olimpiadach,
zawodach sportowych i odnosi w nich sukcesy,
b) aktywnie uczestniczy w życiu Zespołu, jest inicjatorem działań organizacji szkolnych, organizuje prace społeczne na rzecz Zespołu, chętnie
pomaga kolegom w nauce, ma wysoką kulturę
osobistą, dba o kulturę języka i swój wygląd,
swoją postawą i zachowaniem pozytywnie
wpływa na atmosferę w grupie,
c) jest koleżeński i lubiany, jest przykładem do naņladowania w Zespole i poza nim,
d) dba o honor, tradycję Zespołu i piękno mowy
ojczystej,
e) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
f) systematycznie zmienia obuwie na wymagane
w Zespole,
g) nie pali papierosów,
h) nie używa żadnych używek;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,
b) wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu i klasy,
pomaga kolegom w nauce,
d) nie sprawia kłopotów wychowawczych,
e) jest koleżeński, bierze aktywny udział w życiu
Zespołu,
f) godnie i kulturalnie zachowuje się w Zespole
i poza nim;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu, pomaga kolegom w nauce, nie sprawia kłopotów
wychowawczych,
c) jest koleżeński i lubiany w klasie, szanuje sprzęt
szkolny,
d) zachowuje się kulturalnie w Zespole i poza nim;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) w zasadzie przestrzega regulaminu Zespołu, ale
są zastrzeżenia do jego zachowania i kultury
osobistej,
b) mało aktywnie angażuje się w życie Zespołu
i klasy;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) opuņcił bez usprawiedliwienia 35 godzin lekcyjnych,
b) narusza regulamin Zespołu,
c) sprawia kłopoty wychowawcze, jest niezdyscyplinowany, ma szkodliwy wpływ na innych
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uczniów lub nie stosuje się do poleceń nauczycieli,
d) niegrzecznie i arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów,
e) przeszkadza na lekcjach, nie angażuje się
w pracę klasy i Zespołu,
f) otrzymał upomnienie od wychowawcy lub dyrektora Zespołu;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) opuņcił więcej niż 35 godzin lekcyjnych bez
usprawiedliwienia,
b) drastycznie narusza regulamin Zespołu,
c) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
d) często spóźnia się na lekcje,
e) sprawia poważne kłopoty wychowawcze,
f) przejawia agresję słowną i fizyczną w stosunku
do kolegów,
g) ma szkodliwy wpływ na innych uczniów,
h) popada w konflikt z prawem.
2. Ocenę zachowania podwyższa się za:
1) udział w olimpiadzie przedmiotowej;
2) udział w innych konkursach;
3) reprezentowanie Zespołu w zawodach sportowych;
4) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;
5) pracę na rzecz Zespołu (np. sprzątanie terenów
szkolnych) lub ņrodowiska;
6) pracę na rzecz innych lub inną działalnoņć charytatywną;
7) pomoc kolegom w nauce;
8) przeciwstawianie się przejawom wulgarnoņci i brutalnoņci;
9) wyjątkową kulturę osobistą;
10) 100% frekwencję na zajęciach.
3. Ocenę zachowania obniża się za:
1) przeszkadzanie na lekcjach;
2) aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika Zespołu;
3) niewykonanie polecenia nauczyciela;
4) ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo;
5) udział w bójkach, zaczepianie słowne lub fizyczne;
6) złe zachowanie na wycieczce, dyskotece lub innej
imprezie;
7) niszczenie sprzętu, umeblowania lub budynku;
8) niszczenie rzeczy innej osoby;
9) kradzież;
10) zaņmiecanie otoczenia;
11) palenie papierosów lub picie alkoholu;
12) spóźnianie się na lekcje;
13) niewłaņciwy strój;
14) nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
(np. dyżurnego);
15) opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia;
16) wyłudzanie pieniędzy, stosowanie przemocy;
17) fałszowanie dokumentów.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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§ 59.
1. Klasyfikacja ņródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, okreņlonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według
skali okreņlonej w § 54 ust.1, pkt.2 i § 56 ust.6 niniejszego statutu, ņródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i ņródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację ņródroczną uczniów przeprowadza się raz
w roku szkolnym, w drugim tygodniu miesiąca
stycznia.
3.Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
okreņlonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według
skali okreņlonej w § 54 ust.1, pkt.2 i § 56 ust.6 niniejszego statutu.
4. Na
miesiąc
przed
ņródrocznym
i
rocznym/semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas
obowiązani są zorganizować spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami i poinformować ich
o przewidywanych dla ucznia ņródrocznych lub rocznych/semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te otrzymuje również uczeń/słuchacz
5. W przypadku braku osobistego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia o przewidywanych
ņródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych
są oni informowani przez wychowawcę klasy pisemnie.
6. Ņródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne
7. Ņródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne.
8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły.
10. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne
z religii/etyki do ņredniej ocen wlicza się także roczne
oceny uzyskane z tych zajęć.
§ 60.
1. Uczeń/słuchacz lub jego rodzice/prawni opiekunowie
mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena/semestralna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
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ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomoņci i umiejętnoņci ucznia/słuchacza,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych
zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większoņcią
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin
sprawdzianu
uzgadnia
się
z uczniem/słuchaczem i jego rodzicami/prawnymi
opiekunami i przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący
w tym Zespole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danego Zespołu lub innej
szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący
w Zespole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora Zespołu nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog szkolny.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia/słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia/słuchacza.
8. Ustalona przez komisję roczna/semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wczeņniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
§ 61.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
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2. Czas trwania egzaminu poprawkowego wynosi:
1) częņć pisemna – maksymalnie 60 minut,
2) częņć ustna – maksymalnie 15 minut na przygotowanie się i 15 minut na odpowiedź.
3. Pytania na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel egzaminujący.
4. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego okreņlają odrębne przepisy.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie
później niż do końca wrzeņnia.
6. Uczeń/słuchacz lub rodzice/prawni opiekunowie
ucznia mogą zgłosić, w terminie do 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę, z wyjątkiem ust.8.
8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwoņci edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne
są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 62.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji ņródrocznej stwierdzono,
że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia
lub uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Zespół powinien w miarę możliwoņci stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia ņródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoņci ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecnoņci może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na proņbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecnoņci nieusprawiedliwionej lub na proņbę jego
rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny
tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
6. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice/opiekun
prawny składa podanie do dyrektora Zespołu o egzamin klasyfikacyjny w terminie 1 go dnia od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia/słuchacza przeprowadza się zgodnie z trybem i zasadami okreņlonymi
w odrębnych przepisach.
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8. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może zdawać go w dodatkowym
terminie, okreņlonym przez dyrektora Zespołu.
9. Uczeń/słuchacz, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, może złożyć w terminie 7 dni podanie do dyrektora Zespołu o niezgodnoņci z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia oceny. Zasady postępowania w tym przypadku są zgodne z zapisem w §.60 niniejszego statutu.
10. Uczeń/słuchacz otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej/na semestr programowo wyższy,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, okreņlonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne/semestralne oceny klasyfikacyjne
wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem zapisów § 57 ust.3 oraz § 61 ust.5 niniejszego
statutu.
11. Laureaci i finaliņci olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych, celującą roczną
ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych
zajęć edukacyjnych, religii lub etyki ņrednią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyż-
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sze od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 57
ust.3 niniejszego statutu.
14. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej, której mowa w ust.13, uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych
zajęć edukacyjnych, religii lub etyki ņrednią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 63.
1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej okreņlają odrębne przepisy.
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zespół posiada podłużną pieczęć , która zawiera pełną
nazwę, adres i może zawierać NIP i REGON.
5. Ņwiadectwa wydawane uczniom Zespołu oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem
pieczęci urzędowej szkoły danego typu, do której
uczeń uczęszcza.
6. Zmiany w statucie wprowadza się w drodze uchwał
rady pedagogicznej Zespołu.
7. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym
Statucie tracą moc postanowienia zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
8. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwoņć zapoznania się
ze statutem wszystkich członkom społecznoņci szkolnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta
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UCHWAŁA NR XVIII/191/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty
miejscowej ze zmianami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku
z rozporządzeniem Nr 3/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowoņci, w których pobierana jest
opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 41,
poz. 539) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami załącznik otrzymuje brzmienie
okreņlone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/191/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 czerwca 2011 r.
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25. Apartament Secesja Szczęsny Filipiak, ul. Kudlińskiego 3, 30-211 Kraków
26. Apartament Studencka Jerzy Retorski, ul. Studencka 15/1, 31-116 Kraków
27. Apartament Wanda, ul. Fatimska 10/2, 31-831 Kraków

Załącznik do uchwały Nr LXVI/614/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 2004 r.

28. Apartamenty „Old City” Marcin Lebioda, ul. Szczepańska 1/9, 31-011 Kraków
29.

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej:
1 TO 1 Tomasz Marcinów, ul. Piłsudskiego 11/6, 32500 Chrzanów
2. ABC ADVENTURE Ewa Małgorzata Szostek, ul. Augustiańska 4, 31-064 Kraków
3. Abel Hotel, ul. Józefa 30, 31-056 Kraków
4. Abella-Piotr Pochopień, ul. Długa 48, 31-146 Kraków
5. Acrux S.c., ul. Żywiczna 8, 30-251 Kraków
6. Aesthetica Dermadent Sp. z o. o., ul. Radzikowskiego 18, 31-315 Kraków
7. AFT Hotel Sp. z o.o., ul. Szeroka 20, 31-053 Kraków

Apartamenty „Old City” Marcin
ul. ņw. Marka 27/6, 31-024 Kraków

Lebioda,

30. Apartamenty „Sewa” Dadak Maria, ul. Szewska 12,
31-009 Kraków
31. Apartamenty Domino Kraków Józef Klimczak, Plac
Dominikański 4, 31-043 Kraków
32. Apartamenty i Pokoje „Rudy Kot”-Piotr Miroch,
ul. Szumca 5, 30-432 Kraków
33. Apartamenty i Pokoje Hotelowe „Monika” Jerzy
Stronczak, ul. Langiewicza 6, 31 425 Kraków
34. Apartment's Group S.c. Maciej Kurdziel, Marcin
Gawlik, ul. Solidarnoņci 31/13, 32 400 Myņlenice
35. Aparthotel Styl, ul. Fiszera 34, 31-321 Kraków

8. Affinity Flats, ul. Karmelicka 7, 31-133 Kraków

36. Apartments Apart Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

9.

37. Argap Sp.j., ul. Straszewskiego 25/6, 31-113 Kraków

AGAVA GUEST ROOMS &
ul. Pijarska 3/2, 31-015 Kraków

APARTMENTS,

10. Agencja Usługowo-Handlowa „Sigma-Tour” Stanisław Szczurek, ul. Ņliska 14, 30-516 Kraków
11. AJM Michał Jaņkiewicz, ul. Rozdroże 17/24, 30-333
Kraków
12.

Akacja Pokoje i Apartamenty Dorota
ul. Siemaszki 42/1, 31-207 Kraków

Sagan,

13. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
14. Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła
II 78, 31-579 Kraków
15. Akie-Polsko-Chińskie Centrum Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 31-061 Kraków
16. ALEF Sp. z o.o., ul. ņw. Agnieszki 5, 31-068 Kraków
17. AMG Trading Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 53, 02-232
Warszawa
18. Amicus Sp. z o.o., ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
19. Andrado Andrzej Doroziński, ul. Czarnowiejska
15/9, 31-126 Kraków
20. Antique Apartments Sp. z o.o., Plac Szczepański
2/9, 31-011 Kraków
21. Apartament Adela Micał, ul. Siemiradzkiego 15/9,
31-137 Kraków

38. Aroma Spa Sp. j., ul. Hamernia 48, 30-145 Kraków
39. ASCOT HOTEL Malinowski Wrzecionek Sp. j.,
ul. Radziwiłłowska 3, 31-026 Kraków
40. Aston Hostel Michalska Danuta, ul. Długa 41/4, 31141 Kraków
41. Atargatis Dominika Baran, ul. Ņwierkowa 4A, 30229 Kraków
42. Atrium Hotel Szewczykowie i Wspólnicy Sp. j.,
ul. Krzywa 7, 31-149 Kraków
43. B & B, PRZYSTAŃ Małgorzata Calik, ul. Mazowiecka 55/17, 30-019 Kraków
44. B & B La Fontaine S. c., ul. Sławkowska 1, 31-014
Kraków
45. „B & B Nad Rudawa” Leopoldyna Kowalik, ul. Korbutowej 36, 30-218 Kraków
46. Baza S.c., ul. Mazowiecka 6, 30-036 Kraków
47. BG Cracow Hostel S.c, Rynek Główny 18, 31-008
Kraków
48. Biuro „Jordan” Jacek Legendziewicz, ul. Gęsia 8,
31-535 Kraków
49. Biuro Turystyki i Zakwaterowania „Waweltur” Teresa Strachowska, ul. Pawia 8, 31-154 Kraków

22. Apartament Galicja, Paweł Stefaniuk, ul. Cybulskiego 6, 31-117 Kraków

50. Biuro Turystyki Związek Nauczycielstwa Polskiego
„Logostour” Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Koņciuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

23. Apartament Maciej Czarciński, ul. Zyblikiewicza
8/9B, 31-029 Kraków

51. Biuro Usług i Doradztwa Metrum, ul. Pod Sikornikiem 11, 30-216 Kraków

24. Apartamenty 24 Navisub Akces Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 21b/35, 30-010 Kraków

52. Biuro Usługowo-Handlowe „Domy i Zarządzanie”
Kazimierz Zabielski, ul. Kazimierza Wielkiego 58,
30-074 Kraków
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53. Bogdan Branicki, ul. ņw. Gertrudy 14/10, 31-048
Kraków

80. Donimirski Pałac Pugetów Business Center Jerzy
Donimirski, ul. Starowiņlna 13-15, 31-038 Kraków

54. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1,
al. Focha 39, 30 -119 Kraków

81.

55. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3,
ul. Ułanów 21a, 31-450 Kraków

82. Efekt- Hotele S.a., ul. Opolska 14, 31-323 Kraków

56. Busferie Hotel Sp. z o.o., ul. Kamionka 11, 31-586
Kraków
57. Camping „Smok” Magdalena Kłaput, ul. Kamedulska 18, 30-252 Kraków
58. CENTRUM ASPEL Sp. z o.o., ul. Bratysławska 2,
31 201 Kraków
59. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31 - 063 Kraków
60. „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” SA, Zakład Usług
Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Klimeckiego 24,
30-705 Kraków
61. CHOPIN HOTEL CRACOW, ul. Przy Rondzie 2,
31 547 Kraków
62. Cinema Hostel Auto Myjnia Maciej Karmański,
ul. Turystyczna 6/10, 31-213 Kraków
63. Classic-Tour Andreas Malinowski, ul. ņw. Krzyża 21,
31-023 Kraków
64. Club-hotel Atlantic, ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków
65. CNI Andrzej Nowakowski, Mateusz Sznir S.c.,
ul. Strzeleckiego 4, 44-105 Gliwice
66. Cracow.Apartment Anna Sarnek, ul. Stawarza 7/2,
30-540 Kraków
67. Cracowdays, ul. Boh. Wietnamu 6/78, 31-475 Kraków

Dubiel Apartamenty Sp. z o.o.,
Prażmowskiego 48C, 31-514 Kraków

ul.

Beliny-

83. Elektor Sp. z o.o., ul. Szpitalna 28, 31-024 Kraków
84. Elżbieta Nowak, Anna Nowak-Rivierre, ul. Sławkowska 26, 31-014 Kraków
85. Euro-Hostel, Jakub Zagórowski, ul. Westerplatte
13/2, 31-033 Kraków
86. Expert Poland Sp. z o.o., ul. Szlak 24, 31-153 Kraków
87. F.H. „Art.-Elektryk” Dorota Kochanowicz, ul. Batorego 5, 32-005 Niepołomice
88. F.H. FAMA Maria Faber, ul. Limanowskiego 12, 30534 Kraków
89. F.H.U. ADAX-HONEY HOSTEL Adam Sumiec, ul.
Miodowa 2/10, 31-055 Kraków
90. F.H.U. „Adax”, ņw. Wojciecha 30, 32-065 Modlnica
91. F.H.U. „BASW” S.c Andrzej Batruch, Katarzyna Batruch, ul. Stolarska 11, 31-043 Kraków
92. F.H.U. „Kordos” Władysława Kordos, ul. Igołomska
101, 31-998 Kraków
93. F.H.U. „Life-Pol” Wiesław Stąpor, ul. Motyla 35A,
30-733 Kraków
94. F.H.U. BOHEMA Kozłowski i Wspólnicy Sp.j, ul. Józefa 12, 31-056 Kraków
95. F.H.U. Dominium, al. Krasińskiego 12/5, 30-101
Kraków
96. F.H.U. Margas, ul. Młodzieży 6, 30-829 Kraków

68. CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Minerska
16, 04-506 Warszawa

97. F.H.U. P Ikar Barbara Krupa, ul. Biała 8, 32-700
Bochnia

69. Daniel Zaremba, Fabryka Czystoņci, ul. Fałęcka 30,
30-441 Kraków

98. F.H.U. Panorama, os. XXX-lecia 1/2, 32-200 Biskupice

70. Deagrapol Sp. z o.o., Rynek Główny 6, 31-042 Kraków

99. F.H.U. Remi-Dekor Andrzej Gesing, ul. Starowiņlna
53/12, 31-038 Kraków

71. Deco Hostel Adam Mróz, ul. Mazowiecka 3A, 30-036
Kraków

100. F.H.U. „RYTM” Renata Bisztyga, ul. Kalwaryjska 915, 30-504 Kraków

72. DEMI Elżbieta Dworak, ul. Estery 10, 31-056 Kraków

101. F.H.U. SILVER CITY Andrzej Straupisz, ul. Bosacka
5, 31-508 Kraków

73. Diagonal S.j., ul 3 Maja, 40-097 Katowice
74. Diamond Hill Maciej Bielak, ul. Halczyna 3, 30-086
Kraków

102. F.U. „Trecius” Michał Palarczyk, ul. ņw. Tomasza
18, 31-020 Kraków

75. DJ Hostel, ul. Rakowicka 12, 31-510 Kraków

103. F.U. Monika Madej, ul. Zamoyskiego 27/19, 30-519
Kraków

76. Dom Duszpasterski Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3,
30-420 Kraków

104. F.U. Mój Dom Grzegorz Turnau, ul. Długa 60/7,
31 146 Kraków

77. Dom Pod Tujami Beata Drożdż, ul. Nowogrodzka
19, 30-425 Kraków
78. Dom Turysty-Pokoje Goņcinne Waldemar Michalski-Dziedzic, ul. Skłodowskiej Curie 6, 31-025 Kraków
79. Donika Polska Sp. z o.o., ul. Racławicka 30/A, 30075 Kraków

105. F.U. Nika, ul. Łagiewnicka 48b/5, 30-417 Kraków
106. F.U.H.B. Wynajem pokoi Krzysztof Kwiatkowski,
ul. Kasztanowa 72, 30-238 Kraków
107. F.W. Nazar Sukru Cebi, ul. Lubicz 34/12B, 31-512
Kraków
108. Familly Hostel, ul. Czarnowiejska 75, 30-049 Kraków
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109. Fern Flower Hostel, ul. Westerplatte 13/5, 31-033
Kraków

135. Firma Handlowo-Usługowa „Renata Wójtowicz”,
Węgrzce C24 nr 8, 32-086 Węgrzce

110. FERO EXPRESS, ul. Bolesława Ņmiałego 60, 30-398
Kraków

136. Firma Handlowo-Usługowa „Wiņlna” Kaczor Michał, ul. Wiņlna 5/8, 31-007 Kraków

111. FH Sławomir Stajerski, ul. Matejki 2/4, 43-300 Bielsko-Biała

137. Firma Handlowo-Usługowa Dominik Kucharski,
ul. Jaworowa 4, 30-327 Kraków

112. FHU CERTEX Paweł Ņwiątalski, os. Centrum E12,
31-934 Kraków

138.

113. Figa Klementowski i Wspólnicy Sp.j., Rynek Główny 7/6, 31-042 Kraków
114. Filewicz S.c., ul. Mikołajska 5, 31-027 Kraków
115. Filigrano Grzegorz Wróbel, ul. Kochanowskiego
26/4, 31-464 Kraków
116. Finger Dariusz Paluch, Ewa Opolewska Paluch,
ul. Warszawska 18, 31-155 Kraków
117. Firma „Florian” Mariusz Dutkiewicz, Jacek Dutkiewicz, Małgorzata Lalowicz, ul. Floriańska 38,
31-021 Kraków

Firma Handlowo-Usługowa Pokoje Goņcinne
„PROMIEŃ” Grzegorz Majda, ul. Motarskiego 8,
30-605 Kraków

139. Firma Hotelarska Aleksander Włodek i Spółka,
ul. Barska 59, 30-307 Kraków
140. Firma Kupiecka „Renesans II”, Rynek Główny 9,
31-042 Kraków
141. Firma Makowski, ul. Bosacka 7, 31-508 Kraków
142. Firma Sylwia Styl, Sp.j, ul. Belwederczyków 3,
31 241 Kraków
143. Firma Turystyczno-Handlowa S.c Hostel Junior 2,
ul. Zawiła 59/b, 30-390 Kraków

118. Firma „Jan” Anna Szlęk, ul. Żułowska 33, 31-436
Kraków

144. Firma Usługowo Handlowa Jerzy Warchala,
ul. Mackiewicza 14, 31-214 Kraków

119. Firma „JRP” Hotel Daisy Robert Pazdro, ul. Morelowa 26a, 30-222 Kraków

145. Firma Usługowo Transportowa „Barnex” S.c. Małgorzata i Krzysztof Sitko, ul. Szarkówka 54,
32-250 Charsznica

120. Firma „Klim” Krzysztof Janas, ul. Halczyna 5,
30 086 Kraków
121. Firma „Komfort” Teresa Paszyńska, ul. Bosacka
5/5, 31-508 Kraków
122. Firma „LeM” Usługi Turystyczno- Hotelarskie Zofia
Mazur- Leņniak, ul. Centralna 63, 31-586 Kraków
123. Firma „TE” Ewa Filipkiewicz, ul. Grodzka 31/7, 31001 Kraków

146. Firma Usługowo-Handlowa „TOURNET”, ul. Miodowa 7, 31-055 Kraków
147. Firma Wielobranżowa „Polimar” Blecharczyk Marzena, ul. Borowego 11, 30-215 Kraków
148. Florian Apartaments, ul. Pijarska 21, 31-015 Kraków
149. Fogra Travel, ul. Pawia 12, 31-154 Kraków

124. Firma „Ziyada” Raoof Ziyad, ul. Jodłowa 13, 30251 Kraków

150. Forte Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 99, 31-342 Kraków

125. Firma Budowlana „STAMBUD” Małgorzata Mróz,
Stanisław Mróz Sp.j., ul. Barska 2, 30-307 Kraków

151. Free Hostel, ul. Starowiņlna 32, 31-032 Kraków

126. Firma Express S.c., Usługi Hotelowe Mirosław
i Joanna Adamusiak, ul. Poselska 20/9B, 31-002
Kraków
127. Firma Handlowa „Car-Tex”, Koźmice Wielkie 557,
32-020 Wieliczka

152. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
ul. Szlak 73 a, 31-151 Kraków
153. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. HaukeBosaka 11, 01-540 Warszawa

128. Firma Handlowa „Supersport” Maciej Kozłowski,
ul. Lwowska 73/18, 33-300 Nowy Sącz

154. Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Bratniak”, ul. Piastowska 47/2,
30-067 Kraków

129. Firma Handlowa Ewa Wącławska, Marek Wącławski Sp.j., al. Kijowska 12, 30-079 Kraków

155. Fundacja Zakład Wychowawczy im. Ks. Siemaszki,
ul. Floriańska 55, 31-019 Kraków

130. Firma Handlowa Scott Zdzisław Brzykcy, ul. Królówka 8, 30-394 Kraków

156.

131. Firma Handlowo Usługowa „SYSTEM” Sławomir
Wydra, ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków

157. Gastro-Trade Marcin Skiba, ul. Sosnowa 11, 31-138
Kraków

132. Firma Handlowo-Produkcyjno-Handlowa „AE” Ewa
i Andrzej
Szczęch,
ul.
Krawiecka
23B,
30-649 Kraków

158. GEKO SYSTEM Magdalena Komenza-Regnar,
ul. Bogusławskiego 7/19, 31-048 Kraków

133. Firma Handlowo-Usługowa „Agatka” Wiktor Wysocki, ul. Czarnieckiego 8/7, 30-536 Kraków
134. Firma Handlowo-Usługowa „Karat” Adam Rajpold,
ul. Miodowa 16, 31-517 Kraków

Fundacja Zespołu Pieņni i Tańca
ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków

„Krakus”,

159. Gemo Sp. z o.o., ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków
160. Geovita Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
161. Giraffe Hostel, ul. Krowoderska 31, 31-141 Kraków
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162. Globtroter Sp. z o.o., ul. M. M. Gąszczak 43, 75-363
Koszalin

191. Hotel Biała Gwiazda Sp. z. o.o., ul. Reymonta 22,
30-059 Kraków

163. GO Sp. z o.o.S.K.A., ul. Siewna 30, 31-231 Kraków

192. Hotel BONA S.c, ul. Tyniecka 167b, 30-376 Kraków

164. Góreccy S.c. Halina, Marek Góreccy, ul. Olszańska
25, 31-517 Kraków

193. Hotel Classic A. Dworakowska Sp.j., ul. ņw. Tomasza 32, 31-014 Kraków

165. GPM Grzegorz Płaczek, ul. Fiszera 34, 31-321 Kraków

194. Hotel COLUMBUS S.c., ul. Starowiņlna 57, 31-038
Kraków

166. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o., ul. ņw. Gertrudy 2629, 31-048 Kraków

195. Hotel CONRAD Sp. z o.o., ul. Biskupia 12/10, 31144 Kraków

167. Habitel Polska F.H.U., ul. Opatkowicka 1, 30-499
Kraków

196. HOTEL DAVID LM Tomczuk Sp.j., ul. Ciemna 13,
31-053 Kraków

168. Haru Sp. z o.o., ul. Dietla 91, 31-031 Kraków

197. Hotel Development Group Sp. z o.o., ul. Józefa 24,
31-056 Kraków

169.

Hekon-Hotele Ekonomiczne SA, ul. Bracka 16, 00028 Warszawa

170. Holding Liwa Sp. z o.o., ul. H. Modrzejewskiej 2,
50-071 Wrocław
171. Home & Travel, ul. Piotrkowska 21/3, 90-406 Łódź
172. Hostel Any Time, ul. Estery 16, 31-056 Kraków
173. Hostel Aleje 28, al. Krasińskiego 28/1, 30-101 Kraków
174. Hostel Deco Pokoje Goņcinne Adam Tomasz Mróz,
ul. Mazowiecka 3a, 30-019 Kraków
175. Hostel Fryderyk Łukasz Miączyński, ul. Chopina13/1, 30-047 Kraków
176. Hostel Group S.c, ul. Szewska 4, 31-009 Kraków
177. Hostel Panorama, ul. Retoryka 5/2, 31-108 Kraków
178. Hostel Service Laskowski, Miszalski, Więzik, Wyporski Sp.j., ul. Bł. Franciszki Siedliskiej 3,
30-685 Kraków
179. Hostel Ņmigiel Przemysław, ul. Bracka 4, 31-005
Kraków
180. Hostel, ul. ņw. Agnieszki 9, 31-071 Kraków
181.

Hostel-Noclegi
Małgorzata
DobosiewiczWeltschek, ul. ņw. Gertrudy 10/6, 31-046 Kraków

182. Hostel Wielopole „a’Cesar”, ul. Librowszczyzna 1,
31-030 Kraków
183. Hotel „Apis” Zdzisław Grabowski, al. 29 Listopada
137, 31-406 Kraków
184. Hotel „Klatt” Janusz Klatt-pokoje goņcinne, ul.
Spiska 15, 30-502 Kraków
185. Hotel „Leopolis” Genowefa Hajdzińska, ul. Lea
253A, 30-133 Kraków

198. Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, 31-875 Kraków
199. Hotel Fortuna Bis Marek Broda, Krzysztof Kozieł,
Jerzy Policht, ul. Marszałka Piłsudskiego 25,
31-110 Kraków
200. Hotel Fortuna, Marek Broda, Krzysztof Kozieł, Jerzy Policht, ul. Czapskich 5, 31-110 Kraków
201. Hotel G.E. Kraków Sp. z o.o., pl. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa
202. Hotel Junior Krzysztof Grzņkowiak i Spółka,
ul. Skotnicka 272, 30-394 Kraków
203. Hotel Lipsk, Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1-2, 31-851
Kraków
204. Hotel Niebieski, ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków
205. HOTEL OLD TIME, Weronika Dąbrowska, ul. Szlak
33, 31-153 Kraków
206. Hotel Orchidea, ul. Podedworze 30, 30-686 Kraków
207. Hotel Polonia, ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
208. Hotel POD KAMYKIEM, Rząska, ul. Balicka 51, 30199 Kraków
209. Hotel Polski Pod Białym Orłem Sp. z o.o., ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków
210. Hotel Prokocim Józef Dąbrowski, ul. Szara 20, 30820 Kraków
211. Hotel Rezydent Barbara Fidelus, Magdalena Fidelus S.c., ul. Grodzka 9, 31-006 Kraków
212. Hotel Rokk, ul. Rzemieņlnicza 20, 30-363 Kraków
213. Hotel Ruczaj Wojdacz Sp.j., ul. Ruczaj 44, 30-409
Kraków
214. Hotel Saski Sp.j., ul. Sławkowska 3, 31-014 Kraków

186. Hotel „Panorama” Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 3/1,
30-349 Kraków

215. Hotel SWING Sp.z. o.o., ul. Dobrego Pasterza 124,
31-416 Kraków

187. Hotel „Perła” Anna Mróz, ul. Zakopiańska 180 b,
30-435 Kraków

216. Hotel System Managment Sp. z o.o., ul. Siewna
18, 31-231 Kraków

188. Hotel „Pollera 2” Piotr Chojnacki, ul. Szpitalna 30,
31-024 Kraków

217. Hotel Tyniecki Restauracja Sławomir Knecht,
ul. Tyniecka 160, 30-376 Kraków

189. Hotel B.A.S Willa Residence, ul. Żabiniec 16, 31215 Kraków

218. Hotel Wawel TR Barnaņ S.j., ul. Poselska 22,
31 002 Kraków

190. Hotel Batory Stanisław Broszkiewicz, ul. Sołtyka
19, 31-529 Kraków

219. Hotelarstwo Biela Jan, ul. Grodzka 11, 31-006 Kraków
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220. Hotels Global Investment Group Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków
221. IN SPE S.c. Radosław Ņwierguła, Łukasz Zelech,
ul. Kasztanowa 1a, 32-566 Alwernia
222. Inkrak Jacek Pokrzywa, ul. Torfowa 25/23, 30-384
Kraków
223. Intercom III S.c. Łukasz Romaniszyn, Marcin Masier, os. Zielone 14/12, 31-970 Kraków
224. Inwent Group Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 98,
30-209 Kraków
225. Janexim Sp. z o.o., ul. Karmelicka 11/4, 31-133
Kraków
226. Janota-Przedsiębiorstwo Handlowe Wojciech Janota, ul. Królowej Jadwigi 20A, 30-209 Kraków

Poz. 2692

247.

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego,
Krzysztof Puc, Dariusz Kuchta Sp.c, al. Powstania
Warszawskiego 6, 31-541 Kraków

248.

Krakowskie
Przedsiębiorstwo
HotelarskoTurystyczne Sp. z o.o., ul. Koszykarska 33, 30-717
Kraków

249. Kursy dla Maturzystów „ABITURIENT.PL” Robert
Walas, ul. Grabowskiego 9/2, 31-126 Kraków
250. Laboratorium COGITO Sp. z o.o., ul. Bałuckiego 6,
30-318 Kraków
251. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA, ul. Jugowicka 10 C, 30-443 Kraków
252. LARIS Sp. z o.o., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków
253. LCK Sp. z o.o., ul. Wielopole 3/3a, 31-072 Kraków

227. Jan-Pol SA w Krakowie, ul. Westerplatte 15, 31033 Kraków

254. Libro Rooms Wynajem Pokoi Goņcinnych Wilk
Paweł, ul. Librowszczyzna 4/25, 31- 030 Kraków

228. JB Sp. z o.o., ul. Ujastek Mogilski 7, 31-752 Kraków

255. LIDER HOTEL Sp. z o.o., ul. Opolska 12, 31-323
Kraków

229. JiH S.c. E. Urbaniec, T. Ziubiński, ul. Nowosądecka
82, 30-683 Kraków

256. Lila Lila Mocie, ul. Grzegórzecka 99C/1, 31-559
Kraków

230.

257. LORENZO, ul. Strumienna 10, 30-609 Kraków

JM Firma Handlowo Usługowa
ul. Czarnowiejska 76, 30-054 Kraków

Sp.

z o.o.,

231. Jolanta Pietkiewicz, ul. Bracka 6/7, 31-005 Kraków
232. Jolen Sp. z o.o., ul. Jakuba 4, 30-960 Kraków
233. K.P.H :Sp. z o.o., ul. Michałowskiego 14, 31-161
Kraków
234. Kadetus Hostel Szymon Tokarczyk, ul. Zwierzyniecka 25, 31-105 Kraków
235. Kajura Renata, ul. Otwinowskiego 22, 31-432 Kraków
236. Kamienice Czynszowe Jan Rączka i Syn S.c,
ul. Biskupia 12/10, 31-144 Kraków
237. Karina Tomczyk Shalom Kraków Usługi Turystyczne, os. Przy Arce 2/87, 31-845 Kraków
238. Katarzyna Ballada, ul. Lilli Wenedy 15/41, 30-833
Kraków
239. Klezmerhojs Sp. z o.o., ul. Szeroka 6, 31-053 Kraków
240. KLUB SPORTOWY „BOREK”, ul. Żywiecka 13, 30427 Kraków Oņrodek Turystyki Sportu i Rekreacji
„Krakowianka”, ul. Żywiecka Boczna 2, 30-427
Kraków
241. Kolejowe Towarzystwo Kultury, ul. ņw. Filipa 6,
31-150 Kraków
242. Konsorcjum Finansowo-Handlowe KFH Sp. z o.o.,
ul. Teodora Sixta 5/403, 43-300 Bielsko Biała
243. Krak-Centrum S.c, ul. Nałęczowska 10, 30-698 Kraków
244. KrakowForYou Mikołaj Górecki, ul. Grodzka 4, 31006 Kraków
245. Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
246. Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 1618, 30-101 Kraków

258. Lux-Najm Nieruchomoņci, Barbara Tombarkiewicz, ul. Krowoderska 58/4, 31-158 Kraków
259. Małopolska Prywatna Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., ul. Pawia 12, 31-154 Kraków
260. Mark Plus Sp. z o.o., ul. Garbarska 18, 31-131 Kraków
261. Maxbart Sp. z o.o., Hotel Demel, ul. Głowackiego
22, 30-085 Kraków
262. MCS Poland Sp. z o.o., ul. Długa 44/11, 31-147
Kraków
263. Minimal Studio mgr inż. arch. Michał Bogdaszewski,
ul.
Szajnowicza-Iwanowa
57/20,
42-218 Częstochowa
264. Miodosytnia na Kazimierzu Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. ņw. Wawrzyńca 6, 31-060 Kraków
265. MK Profil Marian Kuźmiński, ul. Hoffmanowej 13,
30-419 Kraków
266. Momotown S.c, ul. Miodowa 28, 31-055 Kraków
267. Monetia Sp. z.o.o., ul. Postępowa 15C, 02-676
Warszawa
268. Moon Hostel Dariusz Kustra, ul. Senatorska 2,
30 106 Kraków
269. MS Inwestycje Sp. z o.o., ul. Centralna 32, 31-586
Kraków
270. MS Projekt, Michał Odrowąż Sypniewski, ul. Gołębia 8/6, 31-007 Kraków
271. My Hotel Kraków Sp. z o.o., ul. Zapolskiej 38, 30126 Kraków
272. Narodowy
Bank
Polski
oddz.
Okręgowy
w Krakowie, ul. Basztowa 20, 30-960 Kraków
273. Natalia Sp. z o.o., ul. Kokosowa 3/2, 30-434 Kraków
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274. Nathan's Villa Nathan Gendreau, ul. ņw. Agnieszki
1, 31-071 Kraków

301. PI Investment Sp. z o.o., ul. Krasickiego 24/12, 30503 Kraków

275. Noclegi Jolanta Gadaczek-Nowak, ul. ņw. Gertrudy
10/4, 31-046 Kraków

302. Pod Sikornikiem, ul. Pod Sikornikiem 17, 30-216
Kraków

276.

Noclegi
Marta
Chwalibogowska-Kowalska,
ul. ņw. Gertrudy 10, 11, 14, 31-046 Kraków

303. Pokoje „U Żeweckiego”, ul. Dąbrowskiego 15/14,
30-532 Kraków

277. Nordichouse Sp. z o.o., ul. ņw. Anny 5, 31-008
Kraków

304. Pokoje Goņcinne & Green Hostel, ul. Krakowska 1,
31-062 Kraków

278. Norys Family Sp. z o.o., ul. Białoprądnicka 17/34,
31-221 Kraków

305. Pokoje Goņcinne „Basztowa” S.c., ul. Basztowa
24, 31-156 Kraków

279. Nowa Wydajnoņć Usługi Konsultingowe Monika
Urbańska, ul. Kadrowa 17ES/22, 04-421 Warszawa

306. Pokoje Goņcinne „City Apartments-Elżbieta Kucia”, ul. Zamenhofa 4/8A, 31-025 Kraków

280. Oberża u Sąsiadów S.c., ul. Miodowa 25, 31-055
Kraków

307. Pokoje Goņcinne „Maria” Bogusław Czapla,
ul. Długa 8, 31-146 Kraków

281. ONEJDA S.c. Anna Stefańska, Monika Piwowarska, ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków

308. Pokoje Goņcinne Katarzyna Wrona, ul. Szymanowskiego 6/8, 30-047 Kraków

282. ORBIS SA, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa

309. Pokoje Goņcinne Maria Cygan, ul. Zakopiańska
163, 30-435 Kraków

283. OSTA Sp. z o.o., OSTOYA PALACE HOTEL, ul. Piłsudskiego 24, 31-109 Kraków
284. Osti-Hotele Zbigniew Ostachowski, Plac Kossaka
1, 31-106 Kraków
285. Oņrodek Szkoleniowo-Hotelowy OPTIMA, ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

310. Pokoje Goņcinne PENSION SUN, ul. SkłodowskiejCurie 10, 31-025 Kraków
311. Pokoje Goņcinne Seven Marcin Wilkosz, ul. Cicha 14, 32-031 Kraków
312. Pokoje Goņcinne, ul. Cicha 8, 30-129 Kraków

286. OWL Marketing Sowa Grzegorz, ul. Bonerowska
4/16, 31-030 Kraków

313. Pokoje Goņcinne CDR, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków

287. P & J Apartamenty S. c. Przemysław Więcek,
Michał Więcek, ul. Friedleina 49/6, 30-009 Kraków

314. Pokoje i Apartamenty „Amber”, Lesław Dydyński,
ul. Kronikarza Galla 6/2, 30-053 Kraków

288. P.H.U. „MAJOR”, ul. Podmiejska 16, 31-462 Kraków

315. Pokoje Pod Filarkami, Mateusz Skawiński, ul. Ņląska 20/2, 30-003 Kraków

289. P.H.U.P. „FLORIAN” Czesław Floryański, ul. Czerwonego Prądnika 19, 31-436 Kraków

316. POLASYSTEM Tomasz Celer, ul. 28 Lipca 1943 r.
8A, 30-233 Kraków

290. P.T. Hotel Warszawski Sp. z o.o., ul. Pawia 4-6, 31154 Kraków

317. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Stowarzyszenie Wyższej Użytecznoņci Publicznej
oddz. Nowa Huta Miasto, ul. Bulwarowa 37, 31751 Kraków

291. P.T.H.U. Trans-Expres Agnieszka Kuraszyńska,
ul. Montwiłła-Mireckiego 7b, 30-426 Kraków
292. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22,
31-109 Kraków
293. Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Krakowie, Plac
Mariacki 5, 31-027 Kraków
294. Patria Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 1, 30-551 Kraków
295. Paweł Piątkowski, ul. ņw. Gertrudy 10, 31-046 Kraków
296. PENSJONAT PRZY BŁONIACH Dariusz Międlar,
ul. Emaus 28B, 30-213 Kraków
297. Pensjonat STAŃCZYK, ul. Kalwaryjska 16, 30-504
Kraków
298. Petrus Consulting S.c., ul. Pietrusińskiego 12,
30 321 Kraków

318. Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Schronisko Młodzieżowe,
ul. Oleandy 4,
30-060 Kraków
319. Profer-Hotel Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31101 Kraków
320. PROPERTY KRAKOW GROUP ROBERT WATKINS,
ul. Cybulskiego 2, 31-117 Kraków
321. Protech-Data K. Blok, H. Lewandowska, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 30-074 Kraków
322. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Puka”
Henryk Puka, ul. Kazimierza Wielkiego 136/8,
30-082 Kraków
323. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„Texbud” T. Baranowski i S-ka Sp.j., ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków

299. PFT Sp. z o.o., Rynek Główny 19, 31-008 Kraków

324. Przedsiębiorstwo RAMATECH Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa 24A, 30-206 Kraków

300. PHU „Złoty Liņć” Bobrzyńska Monika, ul. Szlak 20,
31-153 Kraków

325. Przedsiębiorstwo Usługowe „Jabex” Ewa Krzyżanowska-Bytnor, ul. Praska 19, 30-328 Kraków
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326. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krakus” Antoni
Żywocki, ul. Gdańska 40/72, 31-411 Kraków

354. Stowarzyszenie Dom Rodzinny, ul. Pędzichów
13/3, 31-152 Kraków

327.

355.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wagabunda
I Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 70, 31-571 Kraków

328. PUHIT „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31-431 Kraków
329. Qubus Hotel System Sp. z o.o., ul. Skierniewicka
18, 53-117 Wrocław
330. Rasell Pietkiewicz Anna, Plac na Groblach 17/14,
31-101 Kraków
331. Regionalny Oņrodek Kształcenia Kadr przy Izbie
Skarbowej, ul. Wiņlna 7, 31-007 Kraków
332. Relax S.c. Tadeusz Cupryņ, Grażyna Cupryņ,
ul. Wyczółkowskiego 14, 30-118 Kraków
333.

Restauracja Żydowska „ARIEL”
ul. Zdrowa 2a/22, 31-216 Kraków

Sp.

z o.o.,

334. Rico Ryszard Hrabia, ul. J. Malczewskiego 47,
31 207 Kraków
335. Rifi S.c Elżbieta Bassa, al. Jana Pawła II 33/21,
31 864 Kraków
336. RT HOTEL'S, ul. ņw. Gertrudy 6, 31-046 Kraków

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne,
ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków Stowarzyszenie
Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Penjonat i Restauracja, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

356. Studio e appartamenti Silvio, ul. Radziwiłłowska
7/3, 31-026 Kraków
357. Subsydium Pomoc w Uzyskaniu Odszkodowań
Dariusz Gruszowski, ul. Dietla 81, 31 050 Kraków
358. Sympozjum Sp. z o.o., ul. Kobierzyńska 47, 30-363
Kraków
359. Szeroka 33 Aleksander Wityński, ul. Szeroka 33/2,
31-053 Kraków
360. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa
21, 30-731 Kraków
361. Tangero Marcin Miszczak, ul. Szpitalna 4/5, 31-024
Kraków
362. Tani Sport Tomasz Skrobacz, ul. Siarczanogórska
41, 30-698 Kraków

337. Salpeter Sp.j, ul. Strzelecka 11, 31-503 Kraków

363. Tanie Pokoje w Krakowie Janina Goraj, ul. Długa
43, 31-147 Kraków

338. Hotel SANTORINI, ul. Bulwarowa 35B, 31-751 Kraków

364. Tara Cecylia Bartnik, ul. Krakowska 7, 31-062 Kraków

339.

Kalwaryj-

365. Teatr Scena „EL-JOT” Maria Leņniak-Jankowska,
ul. Miodowa 15, 30-055 Kraków

340. Schronisko Młodzieżowe „Skaut”, ul. Bieżanowska
53, 30-812 Kraków

366. Teresa Stokłosa ZRB Hotel „City SM”, ul. Gajowa
16, 30-426 Kraków

341. Serwiturs, ul. Na Błoniach 7, 30-213 Kraków

367. Tomex Klub Sportowy, ul. Ptaszyckiego 4, 31-979
Kraków

SAPHIRO Katarzyna Kruczała,
ska 41/15, 31-540 Kraków

ul.

342. Sitar Hotels Sp. z o.o., ul. Szeroka 7/8, 31-053 Kraków
343. SIT-Paweł Sitarz, ul. Mazurska 3, 35-620 Rzeszów

368. Topolowa Pokoje Goņcinne, ul. Topolowa 27,
31 506 Kraków

344. Sławomir Jackowski „Dom Podróżnika”, ul. Królowej Jadwigi 20A/13, 14-200 Iława

369. Tour Development Group Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego 51B/6A, 31-353 Kraków

345. Smykała Sławomir Ludwik, ul. Mostowa 2, 31-061
Kraków

370. TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., ul. Ciołka 6,
01-402 Warszawa

346. Sofia Bed & Breakfast, ul. Oszustowskiego 4,
30 243 Kraków

371. Travellers Inn Hotel Marek Baņcik, ul. Sarego 24/2,
31-047 Kraków

347. SOFTWAREHOUSE VISION Mariusz Karski, ul. ņw.
Gertrudy 17, 31-048 Kraków

372. Trzy Kafki Agnieszka Godek, al. Słowackiego 29/11, 31-159 Kraków

348. Sport-Hostel Sp z o.o., ul. Bytomska 1, 30-075 Kraków

373. Turkuaz Sp. z o.o.,
31 525 Stąporków

349. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica, ul. Sodowa 19/8, 30-376 Kraków

374. TWW Sp. z o.o., ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków

350. Srebrna Góra S.c, ul. Księcia Józefa 120, 30-215
Kraków

375. UBM-HPG Sp. z o.o., Rynek Główny 12/4, 31-042
Kraków

351. Stan-Dom Halina Stanclik, ul. Lea 21a/5, 30-052
Kraków

376. UBX Kraków Sp. z o.o., ul Pawia 3, 31-154 Kraków

352. StartTravel Sp. z o.o., Grażyna Leja, ul. Kapelanka
60, 30-347 Kraków
353. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ul. Krakowskie Przedmieņcie 64, 00-322 Warszawa

os.1000

Lecia

10/14,

377. Uczniowski Klub Żeglarski „Horn”, ul. Wężyka 11A
/30, 31-580 Kraków
378. UNICUS-Mięczkowski Sp. komandytowa, ul. Pułaskiego 18-20, 81-762 Sopot
379. UNIKAT BIS Faustyna Hubert, ul. Wiņlna 10,
31 007 Kraków
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380. Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27,
31 510 Kraków

394.

381.

24,

395. Wynajem Pokoi „Guestrooms” Anna Stefaniuk,
ul. Cybulskiego 6, 31-117 Kraków

382. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków

396. Wynajem Pokoi Goņcinnych Marian Łodziński,
ul. Szewska 19, 31-009 Kraków

383.

Uniwersytet Jagielloński,
31 007 Kraków

ul.

Gołębia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków

384. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęņliwicka 34,
00-353 Warszawa
385. Usługi Lingwistyczne, Anna Szeląga, ul. Sienkiewicza 12/59, 35-216 Rzeszów

Władysław Ņlepowron-Kudelski,
z Łobzowa 12, 30-124 Kraków

ul.

Jadwigi

397. Wynajmowanie Mieszkań os. Ruczaj Zdzisław Wyłupek, ul. Pszczelna 45, 30-431 Kraków
398. Zajazd „Na Wzgórzach”, ul. Kocmyrzowska 27,
31 765 Kraków
399. Zajazd Szlachecki S.c., ul. Zakładowa 3a, 31-752
Kraków

386. Voyage Agnieszka Piątek, ul. Szeroka 7/8, 31-053
Kraków

400. Zakład Aktywnoņci Zawodowej Pensjonat na
Wzgórzach
Stowarzyszenie
„Szansa”,
os. Na Wzgórzach 44, 31-721 Kraków

387. W.M. Hotel System Sp. z o.o., al. 29 Listopada 189,
31-241 Kraków

401. Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” S.c. Teresa
Tomczyk, ul. Łuczanowicka 21, 31-766 Kraków

388. Wawel Hotel Development Sp. z o.o., ul. Powiņle
7, 31-101 Kraków

402. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

389. Wawel-Imos International SA, ul. Radzikowskiego
109, 31-342 Kraków

403.

390. WBA Bracia Barłowscy, Sp.j, ul. Podhalańska 1/15,
35-622 Rzeszów

404. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce,
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

391. Wera Pokoje Goņcinne,
31 028 Kraków

ul.

ņw.

Krzyża

Zoomart Agencja Promocji Handlu
ul. Zamkowa 1/1, 30-301 Kraków

i Sztuki,

3/4,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk

392. Wilga S.c, ul. Przedwioņnie 16, 30-502 Kraków
393. Willa „Relax” S.c.Tadeusz Cupryņ, Grażyna Cupryņ, ul. Wyczółkowskiego14, 30-118 Kraków
2692

2693
2693

UCHWAŁA NR X/91/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada
Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające
z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 24 maja 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
(w zł.)
Dział
600

926

Treņć
Transport i łącznoņć
Dochody majątkowe
w tym:
Wpłata ņrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
Kultura fizyczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie dochodów:

Zwiĉkszenie
62 830
62 830

Zmniejszenie

62 830
192 004
192 004
192 004
254 834
254 834
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 24 maja 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
(w zł.)
Dział
600

Rozdz.
60015

750
75023

754
75404

801
80120

853
85333

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Oņwiata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące
w tym:

Zwiĉkszenie
62 830
62 830
62 830

Zmniejszenie

62 830
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
40 000
40 000
40 000

54 880
54 880

40 000
34 880
34 880
34 880

Dziennik Urzędowy
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854
85403

926
92605
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne oņrodki szkolno - wychowawcze
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków:

Poz. 2693
31 880
31 880
3 000
54 880
54 880
30 000
30 000
30 000
30 000
242 004
242 004
120 000
120 000
120 000
122 004
122 004
439 714
254 834

184 880
x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 24 maja 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"
(w zł.)
Lp.

7.

3.

1.

1.

2.
4.

Nazwa
600 - Transport i łącznoņć
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym Sączu
(581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską)
801 - Oņwiata i wychowanie
80120 - Licea ogólnokształcące
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333 - Powiatowe urzędy pracy
Modernizacja budynku przy ul. Węgierskiej 146 - utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sądeckim Urzędzie Pracy
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 - Specjalne oņrodki szkolno - wychowawcze
Termomodernizacja siedziby Specjalnego Oņrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu
926 - Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Budowa oņwietlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka w Nowym
Sączu
Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego
Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu

Zwiĉkszenie
62 830
62 830
62 830

Zmniejszenie

40 000
40 000
40 000
54 880
54 880
54 880
30 000
30 000
30 000
122 004
122 004
72 004
30 000
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Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu
Razem:
Ogółem zwiĉkszenie wydatków majątkowych:

Poz. 2693,2694
20 000
239 714
169 714

70 000
x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Nowy Sącz
z dnia 24 maja 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniĉżnych za korzystanie ze
ņrodowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony ņrodowiska
w roku 2011"
2. Wydatki
(w zł.)
Dział
600

Rozdział
60015
60016

900
90001

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Budowa kanału opadowego w ulicy Węgierskiej
Drogi publiczne gminne
1. Budowa przepustów w ulicach gminnych
2. Budowa kanałów opadowych w ulicach
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
1. Kanalizacja opadowa w ul. Radzieckiej w Nowym Sączu
2. Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (na
odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta)
Razem:

Zwiĉkszenie
1 700 000,00
300 000,00
300 000,00
1 400 000,00
700 000,00
700 000,00
930 500,00
930 500,00
700 500,00
230 000,00
2 630 500,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
2693
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UCHWAŁA NR X/95/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokoņci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta
Nowego Sącza.
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się odpłatnoņć za wpis do „Rejestru
żłobków i klubów dziecięcych” prowadzących działalnoņć na terenie Miasta Nowego Sącza w wysokoņci
200,00 zł.
2694

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

Dziennik Urzędowy
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2695
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.
Na podst. art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U
z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/ oraz
art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami/ RADA GMINY RABA WYŻNA u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej
uchwały:
1. Zwiększa się w budżecie gminy plan dochodów
o kwotę 253 427,37 zł., w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 221 030,37,00 zł.
2) dochody majątkowe o kwotę 32 397,00 zł.
a) dochody na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokoņci 211 927, 37 zł.
2. Zmniejsza się w budżecie gminy plan dochodów
o kwotę 275 875,22 zł w tym: dochody bieżące
o kwotę 275 875,22 zł., z czego:

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na
zadania majątkowe zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do
niniejszej uchwały .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na
programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z funduszy europejskich zgodnie
z tabelą nr 5 załączoną do niniejszej uchwały .
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu stanowi kwota 34 747 055,88 zł.,
w tym:
1) dochody bieżące 33 946 816,88 zł.
2) dochody majątkowe 800 239,00 zł.
2. Wydatki budżetu stanowi kwota 35 187 797,94 zł.,
w tym :
1) wydatki bieżące 31 297 036,34 zł.
2) wydatki majątkowe 3 890 761,60 zł.

dochody na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w wysokoņci 275 875,22 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt w wysokoņci 440 742,06 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów .

§ 2. Zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej
uchwały:

4. Przychody budżetu wynoszą 3 885 492,06 zł. i pochodzą :

-

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70 479,40 zł.
2. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
38 082,40 zł., z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 14 435,00 zł., w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14 435,00 zł.
b) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokoņci 23 647,40 zł.
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
32 397,00 zł.
3.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
92 927,25 zł., w tym wydatki bieżące w wysokoņci
92 927,25 zł., z tego: na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w wysokoņci 92 927,25 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały .

a) z
zaciągniętych
kredytów
w wysokoņci
2 500 000,00 zł.
b) z wolnych ņrodków jako nadwyżki ņrodków na
rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń
kredytów
i pożyczek
z lat
ubiegłych
w wysokoņci 1 385 492,06 zł.
5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 444 750,00 zł.
i związane są ze :
a) spłatą pożyczek w wysokoņci 92 524,00 zł.
b) spłatą kredytów w wysokoņci 3 352 226,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna .
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

Dziennik Urzędowy
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 26 maja 2011 r.

DOCHODY:
Dział
750

TREŅĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące

754

Dotacje na programy finansowane z Unii Europejskiej o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. (§2708 –dot. zwiększenia, §2007dot.zmniejszenia)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gminy
(§ 2710)-remont remizy w Harkabuzie

Dochody majatkowe

801

Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
(§ 6300)-modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Harkabuzie
OŅWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

853

ZWIĈKSZENIA
5 332,00

ZMNIEJSZENIA
92 927,25

5 332,00

92 927,25

5 332,00

92 927,25

40 000,00

7 603,00

7 603,00

32 397,00

32 397,00

25 147,40

25 147,40

Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(§ 0960)
Dotacje na programy finansowane z Unii Europejskiej o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.( § 2007-20 100,23, § 2009-3 547,17)projekt pn.”z nauką w przyszłoņć”
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

182 947,97

182 947,97

Dochody bieżące

182 947,97

182 947,97

253 427,37

275 875,22

Dotacje na programy finansowane z Unii Europejskiej o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.(zwiĉkszenie - § 2007-182 947,97,
zmniejszenie -§ 2008-182 947,97)-(dot.aktywizacji osób bezrobotnych)
OGÓŁEM :

1 500,00
23 647,40

182 947,97

182 947,97

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 26 maja 2011 r.
WYDATKI:
Dział, rozdz.
750

TREŅĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZWIĈKSZENIA
5 332,00

75023

Urzĉdy gmin

92 927,25

z tego :
(4) wydatki na programy finansowane z Unii Europejskiej

92 927,25

Wydatki bieżące

92 927,25

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 332,00

Wydatki bieżące
z tego :

5 332,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

5 332,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

ZMNIEJSZENIA
92 927,25

5 332,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325
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Poz. 2695

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŅRODOWISKA

40 000,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

40 000,00

wydatki bieżące
z tego :

7 603,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

7 603,00

801

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe :
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŅWIATA I WYCHOWANIE

7 603,00

80101

Szkoły podstawowe

1 000,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

1 000,00

32 397,00

32 397,00
25 147,40

wydatki bieżące
z tego :

1 000,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

80104

1 000,00

Przedszkola

500,00

wydatki bieżące
z tego :

500,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

500,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

80195

500,00

Pozostała działalnoņć

23 647, 40

Wydatki bieżące

23 647,40

z tego :

23 647,40

(4) wydatki na programy finansowane z Unii Europejskiej
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.
OGÓŁEM :

70 479,40

92 927,25

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 26 maja 2011 r.
Zmiany w planie wydatków miĉdzy działami i rozdziałami
Dział, rozdz.
400

TREŅĆ
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĈ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĈ

40002

Dostarczanie wody

10 000,00

z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

10 000,00

Wydatki bieżące

ZWIĈKSZENIA
10 000,00

ZMNIEJSZENIA

10 000,00

700

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10 000,00

70001

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

10 000,00

z tego :
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

10 000,00

10 000,00

Wydatki bieżące

10 000,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

OGÓŁEM :

10 000,00

10 000,00
10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 26 maja 2011 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2011
Dz. rozdz. paragraf
754

Zwiĉkszenie
32 397,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA

75412

32 397,00
32 397,00

Ochotnicze Straże pożarne

6050

Zmniejszenie

TREŅĆ

Zadanie

Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM

32 397,00

Modernizacja centralnego
ogrzewania w Harkabuzie

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
Tabela Nr 5
do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 26 maja 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków publicznych pochodzących z funduszy europejskich
Lp.

Program-jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady finansowe

1
1

2
Program PROW przebudowa:
1)„centrum wsi „ w Sieniawie
2)”centrum wsi w Skawie”
3)” centrum wsi w Podsarniu”
Program operacyjny Kapitał
Ludzki- „nowy zawód-nowa
perspektywa –lepsze jutro”
Program operacyjny Kapitał
Ludzki-„z nauką w przyszłoņć”

3
Urząd Gminy

4

2

3

4

5

6

Program MRPO-zbiórka
i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na obszarze Gminy
Program operacyjny Kapitał
Ludzki –„modernizacja zarządzania w administracji smorządowej
Program Współpracy Transgranicznej:
1.”szlakami historii i kultury,
czyli polsko słowackie wędrówki rowerowe obejmujące
miejsca historyczne
i kulturalne
2.”Euroliga-Edycja Polska,
Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej”
Ogółem :

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011
z funduszu
europejskich

2011
2011
2011
2010-2012

5
1 430 000,00
450 000,00
230 000,00
750 000,00
586 998,85

Wysokoņć
wydatków
w roku 2011
ze ņrodków
budżetu
gminy
6
715 158,00
225 158,00
115 000,00
375 000,00
30 069,00

Szkoły podstawowe
i Gimnazja
Urząd Gminy

2009-2011

1 259 668,10

0

373 649,75,

2010-2011

99 486,09

9 790,89

37 379,18

Urząd Gminy

2011-2012

308 709,00

30 880,00

230 181,75

Urząd Gminy

2010-2011

136 536,00

6 151,00

41 009,00

2009-2011

141 221,50

0

44 538,00

3 962 619,54

792 048,89

1 603 117,15

GOPS

7
714 842,00
224 842,00
115 000,00
375 000,00
185 164,87

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19076 –

Poz. 2695,2696

W związku z ostatecznymi rozliczeniami w ramach
programu prowadzonego w szkołach ,”z nauka
w przyszłoņć „w skutek przesunięć kwot z 2009 i 2010 na
rok 2011 wprowadza się zmianę w pozycji 3 niniejszej
tabeli.

w planie dochodów i wydatków przyjętych wczeņniej
w budżecie gminy . Zmniejszeniu uległy ņrodki zewnętrzne oraz nastąpiła zmiana w terminie wykonania
zadania, które trwać będzie przez dwa lata, a nie jak
pierwotnie zakładano przez jeden rok (poz.5 )

W związku z z podpisaniem umowy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie
Projektu „Mały urząd – wysoka jakoņć i zaufanie społeczne „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w dniu 9 maja 2011 ,wprowadza się zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR VI/43/11
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 ze zm.). Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011
o kwotę 10.620,00 zł w tym;
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
10.620,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2011
o kwotę 10.620,00 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3.

Zmiany wydatków,
2 obejmują:

o których

mowa

w ust.

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
15.620,00 zł - z czego zwiększenie wydatków
bieżących jednostek budżetowych o kwotę
220,00 zł – w tym:
a) zwiększenie planu na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych o kwotę 220,00zł,
2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 822,00 zł.
3) zwiększenie planu na ņwiadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 13.378,00 zł.
4) zmniejszenie
planu
wydatków
majątkowych
o kwotę 3.800,00 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.800,00 zł – jak
w załączniku Nr 2.1 do niniejszej.
§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/11/10 Rady
Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionej
uchwałą Nr IV/22//11 z dnia 25 lutego 2011 roku,
uchwałą Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r.;

1) załącznik Nr 1 – zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku
2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
2) w tabeli Nr 4 – plan dochodów i wydatków na rok
2011 na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy
Ropa przedstawia się następująco;
1. Dochody - 19.951.488,06 w tym;
a) dochody bieżące - 14.794.753,06
b) dochody majątkowe – 5.156.735,00
2. Wydatki - 22.890.555,75 w tym;
a) wydatki bieżące – 14.084.303,75
b) wydatki majątkowe – 8.806.252,00
3. Przychody – 3.349.667,69
4. Rozchody - 410.600,00
5. Deficyt - 2.939.067,69
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Ropa.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19077 –

Poz. 2696
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19078 –

Poz. 2696

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19079 –

Poz. 2696
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19080 –

Poz. 2696

Przewodniczący Rady Gminy Ropa: Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19081 –

Poz. 2696
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19082 –

Poz. 2696

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19083 –

Poz. 2696,2697
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VI/43/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa:
Władysława Smoła
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 23 maja 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czorsztyn przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czorsztyn przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
CZĈŅĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoņród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety
wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1819.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 328.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 328,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła 18,03 %.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĈŅĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 1
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 325

– 19084 –

2. Wybory odbyły się.

Poz. 2697,2698

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:

3. Głosowanie przeprowadzono.

1) lista nr 1 KWW NASZE MANIOWY 150
a) WOJTASZEK Marek 150
2) lista nr 2 KWW "MŁODZI AKTYWNI" 22
a) KRÓLCZYK Patrycja Stanisława 22
3) lista nr 3 KWW MANIOWY 2011 146
a) BUKOWSKA Stanisława 146
4) lista nr 4 KWW ZGODA BUDUJE 4
a)BEDNARCZYK Eugeniusz 4

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1819.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 328.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 328,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła 18,03 %.

10. Radnym został wybrany:

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6,

1) z listy nr 1 KWW NASZE MANIOWY:
a) WOJTASZEK Marek;

co stanowi 1,83% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 322,

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

co stanowi 98,17% ogólnej liczby głosów.

KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU
Tadeusz Piesowicz
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 23 maja 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190
i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Nowym
Sączu podaje do publicznej wiadomoņci wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

CZĈŅĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 4
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.

CZĈŅĆ I
Dane ogólne

3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoņród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liņcie kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

1) z listy nr 1 KWW PIOTRA TALARKA:
a) TALAREK Piotr;
5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie
mandatów w okręgu.

KOMISARZ WYBORCZY W NOWYM SĄCZU
Tadeusz Piesowicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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