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–

Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
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UCHWAŁY RAD GMIN:
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3549
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–
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Technikum w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
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Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
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Burmistrza Miasta i Gminy Wojnicz z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wojnicz na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407K relacji Biadoliny - Łopoń w m. Biadoliny Radłowskie.
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K w m. Jastrzębia.

24522

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie
zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia.

24523

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1305K w m. Jadowniki Mokre.

24524

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wietrzychowice w sprawie budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Szczurowa -Żelichów
w m. Jadowniki Mokre.

24525

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407K w m. Biadoliny Radłowskie.

24525

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 czerwca 2011
r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389K relacji
Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica w miejscowości Turza.

24526

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Radłów z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K relacji Jadowniki - Radłów w miejscowości Radłów i drogi nr 1340K relacji Mokrzyska - Łęg Tarnowski w miejscowości Radłów.

24527

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
remontu chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1357K i nr 1385K w m.
Ryglice.
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Powiatu Bocheńskiego, Brzeskiego, Dąbrowskiego, Tarnowskiego I Gminy
Żegocina z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych,
uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie
zwiększenia dotacji dla Gminy Skrzyszów na budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1376K relacji Lisia Góra-Zaczarnie -Wola Rzędzińska-Ładna Skrzyszów-Łękawka w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów-Ryglice-Żurowa -Ołpiny w m. Skrzyszów.

24530

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w m. Łękawica oraz
ścieżki rowerowej droga powiatowa nr 1357K w m. Skrzyszów.

24531

Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie
zwiększenia dotacji dla Gminy Tuchów na budowę chodników w ciągach dróg
powiatowych nr 1400K relacji Tuchów -Pleśna w m. Tuchów oraz nr 1398K
relacji Rzuchowa - Pleśna- Siedliska w m. Siedliska.
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Burmistrza Tuchowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy chodników
w ciągu dróg powiatowych nr 1400K w m. Tuchów oraz nr 1398K w m. Siedliska.
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Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu
usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach
mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.
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3547
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UCHWAŁA NR IX/68/2011
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
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 późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
w brzmieniu obowiązującym od dnia 21 sierpnia 2011 r.
Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie
pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
Lp.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za
przechowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym
oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a
tej ustawy.
§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

Rodzaj pojazdu
rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa lekka
przyczepa inna niż lekka
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:

Opłata w zł
50,00
100,00
220,00

350,00

500,00

800,00
1100,00
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pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

§ 3. Ustala się następującą wysokość opłat za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu:
Lp
1.
2.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.
a)
b)
c)
d)

Rodzaj pojazdu
rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa lekka
przyczepa inna niż lekka
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:
pojazd silnikowy
przyczepa
pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

§ 4.
1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w związku
z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli
przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub
w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, na poziomie stawek określonych w § 2.
2. W przypadku odstąpienia od usunięcia przed podłączeniem holu lub załadunkiem pojazdu stawkę
określoną w §2 obniża się o 50%.

Opłata w zł
5,00
10,00
20,00

30,00

50,00

90,00

140,00

§ 5. Traci moc Uchwała nr IV/26/2007 Rady Powiatu
w Myślenicach z dnia 08 lutego 2007 roku.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą od 21 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Migacz
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UCHWAŁA NR IX/111/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Technikum w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Niepołomicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 5 b
w związku z art. 5c pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 58
ust. 1, art. 58 ust. 6 oraz art. 62 ust. 5 i art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży, o nazwie

Technikum w Niepołomicach (zwaną dalej: „Technikum”), włączając ją do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2. Pełna nazwa Technikum brzmi: „Technikum w Niepołomicach - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach”.
3. Siedzibą Technikum jest siedziba Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, przy ul. 3-go
Maja 2.
§ 2. Organizację i zasady funkcjonowania Technikum określa statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Technikum.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.

Poz. 3548

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
Załącznik
do uchwały Nr IX/111/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT TECHNIKUM
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
W NIEPOŁOMICACH
Rozdział 1

Rozdział 2

Ogólne informacje o Technikum w Niepołomicach

Cele i zadania Technikum

§ 1. Szkoła nosi nazwę Technikum w Niepołomicach
i wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Niepołomicach i jest zwana dalej „Technikum”. Cykl
kształcenia trwa cztery lata a podbudowę programową
stanowi gimnazjum. Ukończenie Technikum umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 9. Szkoła realizuje cele i zadania określone
w Ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą oraz przepisach wydanych na
jej podstawie. W szczególności szkoła:
1) realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej do kształcenia się oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku
i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
oraz świadectwa maturalnego;
4) umożliwia realizację praktyk zawodowych i zdanie
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
5) sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad
uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
6) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
wychowania i opieki;
7) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży
oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów
ochrony środowiska;
9) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynków pracy.

§ 2. Siedziba Technikum mieści się w Niepołomicach, w budynku stanowiącym własność Gminy Niepołomice, położonym przy ul. 3 Maja 2.
§ 3. Technikum kształci w zawodach: technik kelner
i technik kucharz.
§ 4. Organem prowadzącym Technikum jest Gmina
Niepołomice, w imieniu której działa Rada Miejska
w Niepołomicach oraz Burmistrz Niepołomic. Technikum działa w formie jednostki budżetowej.
§ 5. Nadzór pedagogiczny nad Technikum sprawuje
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 6. Technikum używa ustalonej nazwy w następującym brzmieniu:
Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Niepołomicach
§ 7. Technikum używa pieczęci urzędowej okrągłej
o treści:
Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Niepołomicach
§ 8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:
Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Niepołomicach
32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 2
NIP: 683-18-58-929, tel. (0-12) 281-00-21

§ 10. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system
nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach
Dziecka.
§ 11. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej
poprzez pracę pedagoga, wychowawców klas, rodziców
i współpracę z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi w szczególności poprzez stały kontakt z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną.
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§ 12. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły.
§ 13. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań
uczniów poprzez wprowadzenie przedmiotów dodatkowych nieobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
§ 14. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych. Dba
o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych miedzy
innymi poprzez:
1) dobrą organizację dyżurów nauczycielskich;
2) monitoring wizyjny wewnątrz budynku oraz terenu
szkolnego poprzez nadzór kamer;
3) sprawne funkcjonowanie wszelkich urządzeń;
4) dobrze oznakowaną drogę ewakuacji;
5) zapewnienie odpowiedniej opieki pedagogicznej na
wycieczkach.
§ 15. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole
sprawują:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia;
obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności
i odnotowanie jej w dzienniku zajęć;
2) podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie
wycieczek organizowanych przez szkołę - wychowawca lub nauczyciel Szkoły, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem zajęć lub planem wycieczek; nauczyciel prowadzący wycieczkę oraz pozostali opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u Dyrektora Szkoły
karty wycieczki;
3) podczas przerw międzylekcyjnych – wyznaczeni
przez Dyrektora nauczyciele zgodnie z opracowanym
harmonogramem dyżurów;
4) podczas wszystkich imprez organizowanych przez
Szkołę - wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele.
§ 16. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną
opieką wychowawcy klasy, który za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów) zobowiązany jest do zebrania
w ciągu pierwszych 4 tygodni roku szkolnego informacji na
temat sytuacji ucznia. Informacje te mogą być zbierane
poprzez ankiety, indywidualne rozmowy z uczniem, indywidualne rozmowy z rodzicami.
§ 17. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, udziela się stałej lub doraźnej pomocy materialnej
w miarę posiadanych środków budżetowych.
§ 18. Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo opiekuńczych przewidziane jest stanowisko pedagoga
szkolnego.
§ 19. Technikum posiada własny program wychowawczy. Program wychowawczy oraz program profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną. Program wychowawczy szkoły obejmuje
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, i jest realizowany przez
nauczycieli. Program profilaktyki jest dostosowany do
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potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska i obejmuje wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.
§ 20. Technikum prowadzi doradztwo dla nauczycieli
i wychowawców w zakresie:
1) rozwiązywania problemów wychowawczych;
2) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
3) realizacji działań profilaktycznych.
poprzez:
1) kontakty rodziców i uczniów z wychowawcami oraz z
pedagogiem szkolnym;
2) samokształcenie nauczycieli w ramach działalności
komisji wychowawców;
3) współprace z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
Rozdział 3

Organy Technikum
1)
2)
3)
4)

§ 21. Organami technikum są:
Dyrektor technikum;
Rada pedagogiczna;
Samorząd uczniowski;
Rada rodziców.
§ 22.

1. Dyrektor Technikum w szczególności:
1) kieruje działalnością Technikum oraz reprezentuje
go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk
pedagogicznych;
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych
w szkole;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;
10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
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11) sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego;
12) odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich
pracowników;
13) nie rzadziej niż dwa razy do roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
14) zapewnia warunki do realizacji statutowych
zadań szkoły.
Dyrektor Technikum może, w drodze decyzji, skreślić
ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie Technikum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego.
Dyrektor Technikum jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Technikum w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;
4) ustalania zakresów czynności i kompetencji nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole;
5) ustalania zakresów czynności pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor Technikum w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny
dorobku zawodowego i organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Dyrektor współpracuje z organizacjami związkowymi
działającymi w szkole w sprawach określonych w
ustawie o związkach zawodowych, ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.
Dyrektor Technikum, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których
kształci szkoła.
Dyrektor w drodze zarządzeń reguluje wewnętrzną
pracę szkoły.
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) prawidłowe wykorzystanie środków finansowych
przyznanych szkole;
3) właściwą organizację pracy szkoły;
4) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

§ 23. Na czas nieobecności Dyrektora Technikum
obowiązki pełni wice Dyrektor.
§ 24. W Technikum działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą” która jest kolegialnym organem Technikum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor
szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Technikum.
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3. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego, w każdym semestrze w związku
z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego
szkołę, z inicjatywy dyrektora albo co najmniej
1/3 członków Rady.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
5. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
6. W zebraniach Rady lub w części jej zebrania mogą
uczestniczyć w szczególności przedstawiciele: organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, Rady Rodziców
oraz Samorządu Uczniowskiego.
7. Dyrektor Technikum przedstawia Radzie, nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działaniu Technikum.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły ,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu szkoły;
7) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
8) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku
o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,
9) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora
propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
10) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy uczniów.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) program wychowawczy szkoły;
6) program profilaktyki;
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7) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił;
8) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni
w tygodniu.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
12. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniu
są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Technikum.
13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
14. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Technikum lub
innego stanowiska kierowniczego w Technikum.
W takim przypadku organ uprawniony do odwołania
jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 25.
1. W Technikum działa Rada Rodziców stanowiąca
społeczny organ i będąca reprezentacją rodziców
uczniów.
2. W skład Rady Rodziców Technikum wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na
pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.
3. Na zaproszenie Rady Rodziców Dyrektor Technikum
uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców i jej
Prezydium z głosem doradczym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Technikum.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora
i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli;
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców;
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3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły lub placówki;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
5) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora
propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
7. W celu wspierania działalności statutowej Technikum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
określa jej regulamin.
§ 26.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej
„samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania samorządu określa
„Regulamin Samorządu Uczniowskiego” uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Technikum.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego powinien
tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich
samodzielności grupowej i indywidualnej.
6. Samorząd może poprzez swoje organy przedstawiać
Radzie oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
przestrzegania praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem Technikum;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela,
który na mocy odrębnych przepisów podlega
ocenie pracy.
7. Samorząd Uczniowski wydaję opinię w sprawie
skreślenia ucznia z listy uczniów.
§ 27.
1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w realizacji
swoich statutowych zadań.
2. Współdziałanie organów szkoły koordynuje Dyrektor.
3. Wszystkie organy Technikum współdziałają ze sobą
mając możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym statutem i przepisami szczegółowymi.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
4.

5.

6.

7.

8.

– 24500 –

Bieżącą wymianę informacji między organami
zapewnia się poprzez zapraszanie na posiedzenia
poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów.
Uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej
wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów
uchwał.
Jeżeli dany organ podejmuje decyzję dotyczącą
innych organów, jest zobowiązany do poinformowania ich w terminie do 7 dni w formie ustnej lub
pisemnej o ustaleniach.
W sytuacjach ważnych i istotnych dla szkoły dyrektor szkoły może zwołać zebranie wszystkich organów szkoły. Do udziału w tych zebraniach organy
delegują po 3 swoich przedstawicieli.
Wspólne zebrania organów szkoły są protokołowane, a protokoły przechowuje dyrektor szkoły.
§ 28.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Organy szkoły są zobowiązane do przestrzegania
swoich zadań i kompetencji.
W przypadku zaistnienia sporu strony będące
w sporze podejmują działania zmierzające do rozwiązania sporu.
Spory rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa
dotyczące przedmiotu sporu.
Przy rozstrzyganiu sporu można stosować różne
techniki negocjacyjne i mediacyjne.
Z odbytych spotkań sporządza się zwięzły protokół,
który zawiera rozstrzygnięcie sporu.
Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor,
z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.
Spory kompetencyjne, w których stroną jest dyrektor rozstrzyga odpowiednio kurator lub organ prowadzący.
§ 29.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Szkoła współpracując z Rodzicami umożliwia im:
1) znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznowychowawczych w danym oddziale;
2) znajomość szczegółowych warunków i sposobów
oceniania wewnątrzszkolnego;
3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn
trudności w nauce;
4) uzyskiwanie porad w sprawach wychowania
i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażanie i przekazywanie wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy Szkoły.
3. Raz w miesiącu odbywają się spotkania informacyjne dla Rodziców, mające charakter:
1) spotkań ze wszystkimi Rodzicami uczniów danego oddziału z wychowawcą;
2) spotkań przeznaczonych do indywidualnych kontaktów Rodziców z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów.
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za
zniszczenia i kradzieże dokonane w Szkole przez ich
dzieci.
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Organizacja pracy Technikum
§ 30.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest
oddział złożony z uczniów, którzy w czasie roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego
oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale uzgadniana jest z organem prowadzącym.
3. Nauczanie języków obcych może być organizowane
w zespołach między-oddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów.
4. Przy ubieganiu się o przyjęcie do Technikum uczeń
deklaruje wybór zawodu, w którym zamierza się
kształcić.
5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego,
stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Technikum, są organizowane
w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych,
w zależności od możliwości organizacyjnych Szkoły.
6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia
edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,
w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia
ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego,
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych
jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Technikum a daną jednostką.
7. Dla pełniejszego rozwoju uczniów Szkoła prowadzi
zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości kadrowych
i finansowych Szkoły, w postaci kół zainteresowań
i konsultacji.
§ 31.
1. Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zawodowe,
zgodnie z programami kształcenia zawodowego.
2. Praktyki zawodowe jako forma przygotowania zawodowego uczniów prowadzona jest poza siedzibą
Szkoły - w zakładach pracy.
3. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, umiejętności
pracy i współdziałania w zespole, odpowiedzialności
za jakość pracy, poszanowania mienia i uczciwość.
4. Zakres, organizacja i program praktyk opracowany
jest na podstawie podstawy programowej, programu nauczania właściwego dla danego zawodu przez
zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych.
5. Ucznia realizującego praktykę zawodową obowiązują
przepisy dotyczące praktyk zawodowych oraz przepisy obowiązujące na terenie zakładu pracy tj. kodeks
pracy i przepisy wewnętrzne.
§ 32.
1. Dla realizacji zajęć praktycznych w Technikum Szkoła
organizuje pracownie przedmiotów zawodowych
z wyposażeniem zgodnym z programem nauczania
dla danego zawodu.
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Organizację pracy i zasady korzystania z pracowni
przedmiotów zawodowych określają regulaminy
pracowni i szkolna instrukcja bhp.
§ 33.

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe
zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 34.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w całym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły
na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły w terminie do 30 kwietnia
każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 35. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych i kolegiów kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, poszczególnymi
nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli.
Rozdział 5

Prawa i obowiązki nauczycieli
oraz innych pracowników Technikum
§ 36. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować
zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego
rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać
młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
§ 37. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Opuszczenie miejsca
pracy przez nauczyciela ( wyjście w trakcie zajęć) jest
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dy-
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rektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog szkolny lub
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny
wniosek rodziców, pracodawców, pełnoletniego ucznia
w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień
i godzinę wyjścia ze szkoły, z ważnych przyczyn dopuszcza się telefoniczne zwolnienie ucznia. Zwolnienie
ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych
zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub w innym miejscu jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem. Obowiązkiem jego jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
§ 38. W czasie wycieczek szkolnych opiekę nad
uczniami sprawuje nauczyciel szkoły prowadzący wycieczkę oraz opiekunowie, którzy zobowiązani są do
poznania i przestrzegania obowiązujących przepisów
BHP i złożenia dyrektorowi szkoły karty wycieczki. Grupa
uczniów biorąca udział w wycieczce winna być ubezpieczona.
§ 39.
1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Do zadań wicedyrektora należy między innymi:
1) opracowanie tygodniowego rozkładu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
2) koordynowanie spraw związanych z udziałem
młodzieży w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
3) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
4) organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów
i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń porządkowych i procedur szkolnych;
6) współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w zakresie planowania pracy wychowawczoopiekuńczej szkoły;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły;
8) zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych.
3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania
z tego stanowiska dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego
może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze
wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki
Szkoły.
§ 40.
1. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należą
w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:
a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku
do siebie i powierzonych mu uczniów (również sprawdzenie obecności uczniów na każdych zajęciach);
b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki;
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c) stosowanie różnych metod aktywizujących
uczniów oraz właściwie dobranych pomocy
dydaktycznych;
d) wybór podręcznika spośród dopuszczonych
do użytku szkolnego.
3) poszanowanie godności osobistej uczniów;
4) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze
i inny sprzęt szkolny oraz o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni odpowiada za powierzony mu majątek szkolny;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
ich zdolności oraz zainteresowań;
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz
sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
7) znajomość i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz aktualnych uchwał i ustaleń Rady Pedagogicznej;
8) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów;
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej między
innymi poprzez:
a) samokształcenie;
b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów
przedmiotowych;
c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych;
d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego.
2. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu;
2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie
obowiązków dydaktyczno wychowawczych;
3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
Dyrektora Technikum, Rady Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli i instytucji oświatowych;
4) zgłaszania pod adresem Dyrektora Technikum, Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą
Technikum;
5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych.
§ 41.
1. Dla pełnej realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych w szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.
2. Pedagog szkolny wspiera uczniów i nauczycieli
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
§ 42.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania;
2) konsultacja projektu planu pracy wychowawczej
oddziału;
3) ustalenie tematyki realizowanych ścieżek edukacyjnych;
4) rozwiązywanie innych problemów dydaktycznowychowawczych danego oddziału.

Poz. 3548

2. Dyrektor Technikum może tworzyć zespół wychowawców, komisje przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Technikum, na
wniosek zespołu lub komisji.
§ 43.
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele
grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe.
2. Do zadań komisji przedmiotowych należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu pracy komisji
z uwzględnieniem badań osiągnięć edukacyjnych
uczniów, oraz udziału uczniów w konkursach;
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu
uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, oraz realizacji ścieżek przedmiotowych;
3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także sposobów
badania wyników nauczania różnych przedmiotów z uwzględnieniem oddziału;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
początkujących nauczycieli;
6) opiniowanie programu przed dopuszczeniem do
użytku w szkole oraz opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§ 44.
1. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca powołany przez Dyrektora.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy może być dokonana:
1) w szczególnych przypadkach losowych;
2) z przyczyn organizacyjnych szkoły;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
4) ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki
wychowawczej nad uczniami, a w szczególności
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój
ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których
mowa w ust.4:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą
każdego ze swoich wychowanków;
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2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich
rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę;
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na
godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego
oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczowychowawczych ich dzieci;
b) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także
zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły
i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zasad organizowania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
6. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) zapoznawanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole przepisami i wymaganiami;
2) zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami
i sposobem przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz uświadamianie im odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej
drogi kształcenia;
3) opracowanie w oparciu o program wychowawczy
i profilaktyczny szkoły planu pracy wychowawczej, który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym;
4) uczestnictwo we wszystkich sytuacjach ważnych
dla uczniów oddziału ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą
wychowankowie;
5) organizację wszystkich klasowych wycieczek
i wyjazdów integracyjnych;
6) czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją
ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara
się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka;
7) czuwanie nad wynikami pracy swoich wychowanków i reagowanie w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów;
8) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej m. in. dziennika i arkuszy ocen.
7. W celu realizacji zadań wychowawczych oraz współpracy z rodzicami wychowawca organizuje spotkania
z ogółem rodziców danego oddziału wg oddzielnego
harmonogramu zgodnie ze szkolnym kalendarzem
roku szkolnego.
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§ 45.
1. Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespół
wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek
członków zespołu.
2. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują
w szczególności:
1) ustalenie dla danego poziomu klas w danym roku
szkolnym głównych założeń planu pracy wychowawczej;
2) zorganizowanie doradztwa metodycznego dla
początkujących wychowawców;
3) analizę pracy wychowawczej i przedstawianie
wniosków do pracy Radzie Pedagogicznej.
Rozdział 6

Szczegółowe warunki
i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 46.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w Technikum programów nauczania uwzględniających tę
podstawę.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne odbywa się poprzez
ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów
w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż
przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
§ 47.
1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocenę zachowania ustala
wychowawca.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego
informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczyciel informuje ustnie uczniów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie i zapisuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
4. Wychowawcy informują rodziców ucznia na zebraniach wrześniowych o wymaganiach edukacyjnych
na poszczególne stopnie wynikających z przyjętego
programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów. Rodzice własnoręcznymi podpisami potwierdzają ten fakt na liście
podczas zebrania.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:
1) na prośbę ucznia lub jego rodziców, nauczyciel
ustalający ocenę ustnie uzasadnia ją, uwzględniając określone na początku roku wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
ocen klasyfikacyjnych;
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na własną prośbę w obecności nauczyciela danego
przedmiotu, który przechowuje te prace na terenie Szkoły do końca nauczania;
3) prac pisemnych nie kseruje się i nie wydaje się
uczniom i ich rodzicom, zainteresowany uczeń
lub jego rodzic może w obecności nauczyciela
przedmiotu/dyrekcji odpisać wybrane fragmenty
lub całość swojej pracy.
7. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący 6;
2) stopień minus celujący -6;
3) stopień plus bardzo dobry +5;
4) stopień bardzo dobry 5;
5) stopień minus bardzo dobry -5;
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6) stopień plus dobry +4;
7) stopień dobry 4;
8) stopień minus dobry -4;
9) stopień plus dostateczny +3;
10) stopień dostateczny 3;
11) stopień plus dopuszczający +2;
12) stopień dopuszczający 2;
13) stopień niedostateczny 1.
8. Za ocenę pozytywną uznaje się stopnie wyższe od
stopnia niedostatecznego.
9. Oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych
ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący 6;
2) stopień bardzo dobry 5;
3) stopień dobry 4;
4) stopień dostateczny 3;
5) stopień dopuszczający 2;
6) stopień niedostateczny 1.
10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
12. W dzienniku lekcyjnym obowiązuje cyfrowy zapis
ocen bieżących, a słowny ocen klasyfikacyjnych.
13. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nie wolno stosować „plusów”
i „minusów”.
§ 48.
1. Ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących
formach:
1) wypowiedź ustna będąca odpowiedzią na pytania
nauczyciela, prezentacją rozwiązania zadania lub
wykonaniem polecenia;
2) wypowiedź ustna będąca odpowiedzią, prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego materiału
przygotowanego przez ucznia na zadany temat –
tzw. „referat”;
3) pisemna praca domowa;
4) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę
i umiejętności z trzech ostatnich tematów omawianych na zajęciach tzw. „kartkówka”;
5) pisemna praca kontrolna sprawdzająca wiedzę
i umiejętności nabytą na zajęciach obejmujących
cały dział programowy tzw. „sprawdzian” lub kilku działów tzw. „zadanie klasowe”;
6) ćwiczenie praktyczne polegające na zaprojektowaniu metody postępowania, wykonaniu zadania
i zaprezentowania jego wyników w formie ustnej
lub pisemnej – tzw. "prezentacja”;
7) praca projektowa zlecona do wykonania samodzielnie lub w zespole.
2. Wybór sposobów i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych zależy od decyzji nauczyciela
podejmowanej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, sposobu realizacji programu, wywiązywania
się ze swoich obowiązków danego zespołu klasowe-
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go, a w szczególności jakości opanowanej przez
uczniów partii danego materiału programowego.
Wymagane są minimum trzy oceny w okresie.
Harmonogram prac pisemnych musi uwzględniać
następujące uwagi:
1) o zadaniu klasowym uczeń powinien być powiadomiony co najmniej 14 dni wcześniej;
2) o sprawdzianie uczeń powinien być powiadomiony co najmniej 7 dni wcześniej;
3) kartkówka nie musi być zapowiadana.
Nauczyciel w momencie ogłaszania terminu pracy
pisemnej jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym.
Częstotliwość przeprowadzania prac pisemnych:
1) sprawdziany: jeden dziennie do trzech w tygodniu;
2) jedno zadanie klasowe w tygodniu i jeden
sprawdzian;
3) zadania klasowe i sprawdziany nie mogą się pokrywać w terminach.
Nauczycieli obowiązują następujące terminy poprawy prac pisemnych:
1) zadania klasowe – do trzech tygodni;
2) sprawdziany – do dwóch tygodni;
3) kartkówki – do tygodnia,
4) w przypadku niedotrzymania wyżej wymienionych terminów uzyskane oceny są wpisywane do
dziennika lekcyjnego za zgodą ucznia.
Każda uzyskana przez ucznia ocena w trakcie roku
szkolnego powinna być zapisana przez nauczyciela
w dzienniku lekcyjnym ze wskazaniem daty jej uzyskania, rodzaju zastosowanego narzędzia pomiaru
osiągnięć edukacyjnych oraz zakresu tematycznego
w przypadku prac pisemnych.
§ 49.

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym zestawie programów nauczania i zachowania ucznia
oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali
określonej w statucie.
2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Oceny klasyfikacyjne z praktyk zawodowych ustala
opiekun praktyk.
4. Oceny klasyfikacyjne nie mają wpływu:
1) z zajęć edukacyjnych na ocenę klasyfikacyjną zachowania;
2) z dodatkowych zajęć edukacyjnych na promocję
do klasy programowo wyższej.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub
ukończenie Szkoły.
6. W piątym dniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pierwszym okresie roku
szkolnego nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, które
nauczyciel prowadzący wpisuje do dziennika najpóźniej w siódmym dniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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7. W ósmym dniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych w danym roku szkolnym nauczyciele
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych, które nauczyciel
prowadzący dane zajęcia dydaktyczne wpisuje do
dziennika najpóźniej w dziesiątym dniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na
piśmie) do nauczycieli poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
na następny dzień roboczy od otrzymania informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
9. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać
uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą
rozpatrywane.
10. Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosków są
następujące:
1) uczeń regularnie uczęszczał na zajęcia;
2) uczeń nie unikał zapowiedzianych sprawdzianów,
uzyskał oceny ze wszystkich przeprowadzonych
w danym roku szkolnym pisemnych prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, testów), pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach;
3) uczeń wykorzystał możliwość poprawy w/w form
pisemnych w terminach bezpośrednio uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
uczeń w ciągu 1 dnia przystępuje do sprawdzianu
wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej z języka polskiego lub języka obcego, w formie
pisemnej w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych, a w przypadku wychowania fizycznego oraz
technologii informacyjnej z zajęć praktycznych.
12. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne. Zadania do sprawdzianu
przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, stosownie do zakresu wymagań edukacyjnych na dany stopień, z materiału programowego
całego roku szkolnego. Wynik sprawdzianu decyduje
o uzyskaniu lub nieuzyskaniu przez ucznia oceny
wyższej i jest ostatecznie podstawą do ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej.
13. Ocena klasyfikacyjna uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu, nie może być niższa niż proponowana.
14. Oceniony i podpisany przez nauczyciela sprawdzian
jest przechowywany przez nauczyciela prowadzącego sprawdzian.
15. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku
lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono,
że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi
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szansę uzupełnienia braków; nauczyciele zobowiązani są podać uczniom zakres treści nauczania i kierować ich samodzielną pracą.
§ 50.
1. 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 określonych w Statucie
Szkoły.
2. Przy ocenie z zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) pilność i sumienność w nauce;
9) systematyczne uczęszczanie do Szkoły, niespóźnianie się na lekcje oraz usprawiedliwianie nieobecności w trybie określonym w Statucie Szkoły,
10) wykonywanie powierzonych uczniowi przez nauczyciela zadań;
11) udział i reprezentowanie Szkoły w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach
sportowych;
12) udział w akademiach, apelach i uroczystościach
okolicznościowych;
13) inicjatywę i udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska;
14) pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
wolontariatach, pełnienie funkcji społecznych;
15) poszanowanie mienia szkolnego, społecznego
oraz mienia kolegów;
16) nieuleganie szkodliwym nałogom;
17) funkcjonowanie w Szkole, grupie rówieśniczej
i środowisku.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania podlega
tej samej procedurze ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana, co ocena z zajęć edukacyjnych. Warunkiem uzyskania zgody na uzyskanie
oceny zachowania wyższej niż przewidywana jest
systematyczna praca na poziomie oceny, o którą
wnioskuje uczeń.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca zgodnie
z zasadami i kryteriami według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – popr;
5) nieodpowiednie – ndp;
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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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§ 51.
1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek
jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny, biorąc pod uwagę
przyczyny losowe udokumentowane przez ucznia lub
jego rodziców oraz zdecydowaną poprawę frekwencji ucznia w wyniku podjęcia przez szkołę działań
wychowawczych.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później
niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego oraz liczbę przedmiotów, z których
uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia,
ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami.
4. Warunki przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego:
1) egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych ustala zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne do wyboru przez
ucznia; uczeń losuje jeden zestaw pytań spośród
trzech przygotowanych; w przypadku większej ilości
zdających – liczba uczniów plus dwa;
3) każdy zestaw w części ustnej zawiera po trzy pytania;
4) w przypadku części pisemnej dopuszcza się
wprowadzenie przekrojowego testu obejmującego zrealizowany przez nauczyciela przedmiotu
materiał programowy;
5) zestawy egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły;
6) stopień trudności pytań musi obejmować i odpowiadać wszystkim poziomom wymagań;
7) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej, z wyjątkiem wychowania fizycznego,
technologii informacyjnej, dla których ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych;
8) czas trwania części pisemnej wynosi 45-60 minut;
9) czas trwania części ustnej wynosi: 20 minut na
przygotowanie i 20 minut na odpowiedź;
10) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się
protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji, termin egzaminu, zestaw
zadań egzaminacyjnych, poziomy wymagań na
poszczególne stopnie, wyniki egzaminu i ustalone oceny;
11) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia;
12) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia i przechowuje się w dokumentacji ucznia
przez cały okres uczęszczania ucznia do Szkoły;
13) ocenę z egzaminu wpisuje się do arkusza ocen
oraz na świadectwo szkolne.
5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna
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ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 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 do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna cena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
9. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami.
10. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący
w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący
w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
11. Nauczyciel, o którym mowa w ust.10 pkt. 1 lit. b,
może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku, Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu
z Dyrektorem tej Szkoły.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny.
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13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający
w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
e) pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8
pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.
16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
17. Egzamin poprawkowy przeprowadzany dla ucznia składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
18. Czas trwania egzaminu poprawkowego:
1) część pisemna – 45 min. od momentu odczytania
zestawu;
2) część ustna – 20 min. na przygotowanie do odpowiedzi i kolejne 20 min. na samą odpowiedź.
19. W czasie egzaminu (zarówno w części pisemnej jak
i ustnej), uczeń losuje jeden zestaw pytań spośród
trzech przygotowanych. W przypadku większej ilości
zdających – liczba uczniów plus dwa:
1) każdy zestaw zawiera po trzy pytania do części
ustnej;
2) w przypadku części pisemnej dopuszcza się
wprowadzenie przekrojowego testu obejmującego zrealizowany przez nauczyciela przedmiotu
materiał programowy;
3) zestawy egzaminacyjne przygotowuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej;
4) stopień trudności pytań musi obejmować
wszystkie poziomy wymagań i odpowiadać przyjętym wymaganiom edukacyjnym ocen.
20. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor
Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; egzamin przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
22. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą:
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1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w
tej Szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
23. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 22 pkt 2 może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku, Dyrektor Szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
24. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego
sporządza się protokół, który stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną
ocenę
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
25. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły, nie później niż do końca września.
26. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę.
27. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada
Pedagogiczna 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 52.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych 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.
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4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych
w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu co najmniej
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
6. W przypadku, kiedy uczeń nie otrzymał promocji do
następnej klasy powtarza klasę.
7. Szkoła wydaje uczniom promocyjne świadectwa
szkolne, a absolwentom świadectwa ukończenia
Szkoły, świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
8. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w Szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej.
9. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 53.
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć:
1) wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza;
2) nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej w szczególności
ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
3) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 2, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania,
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego, może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2. Rejestr zwolnień znajduje się w sekretariacie Szkoły.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania (w dzienniku - rubryce
oceny klasyfikacyjnej, a także na świadectwie) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona” .
4. Uczeń zwolniony z zajęć w czasie ich trwania powinien przebywać:
1) w czasie wychowania fizycznego – na sali gimnastycznej;
2) nie uczestniczący w zajęciach religii/etyki oraz języka obcego, technologii informacyjnej – w świetlicy szkolnej pod opieką pedagoga.
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5. Z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej uczeń może
zostać zwolniony z obowiązku przebywania na terenie
Szkoły podczas trwania zajęć na podstawie pisemnej
zgody rodziców złożonej do Dyrektora Szkoły.
6. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu
kształcenia w Technikum.
Rozdział 7

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki, nagrody
i kary
§ 54.
1. Uczniowie mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków zapewniających
mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do
ochrony i poszanowania jego godności;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój psychofizyczny;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza
tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
8) uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego
usprawiedliwiania nieobecności, wymagane jest
jednak wcześniejsze wyrażenie zgody na samodzielne usprawiedliwianie się przez ucznia jego
rodziców;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, pod opieką nauczyciela;
10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową;
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego
rodzice mogą złożyć pisemną skargę do wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub Dyrektora
Szkoły. Wówczas:
1) jeżeli skargę może załatwić wychowawca lub pedagog, to określa sposób załatwienia jej informując Dyrektora i odnotowując w dokumentacji
szkolnej, usunięcie skargi powoduje wstrzymanie
biegu rozpatrzenia skargi.
3. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi
przez w/w osoby Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę
w ciągu 14 dni od jej złożenia.
4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad i zawodów
przedmiotowych ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych w czasie jednego tygodnia przed etapem okręgowym (II stopnia) i dwóch tygodni przed etapem centralnym (III stopnia).
§ 55.
1. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
2) przygotowywania się do zajęć edukacyjnych
i właściwego zachowania w ich trakcie;
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3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;
4) odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę
oraz rozwój;
5) dbać o wspólne dobro ład i porządek w Szkole
i jej otoczeniu;
6) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie
Szkoły;
7) terminowo wykonywać zadania domowe;
8) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia
lekcyjne;
9) dbać o czystość mowy ojczystej;
10) godnie zachowywać się w Szkole oraz poza nią,
w tym także na praktykach zawodowych;
11) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku
szkolnego;
12) wyłączać telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć edukacyjnych;
13) usprawiedliwiać, w określonych terminach i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
§ 56.
1. Uczeń ma obowiązek szanowania symboli Szkoły
oraz kultywowania Jej tradycji.
2. Podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny, dla dziewcząt – biała bluzka
oraz granatowa lub czarna spódnica, dla chłopców –
biała koszula oraz ciemny garnitur lub spodnie.
3. Na co dzień ucznia obowiązuje ubiór czysty, schludny, skromny i estetyczny.
4. Na zajęciach wychowania fizycznego (zajęciach SKS,
zawodach sportowych) obowiązuje strój sportowy
oraz obuwie sportowe na białej podeszwie.
§ 57.
1. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego
uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.
2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach
edukacyjnych. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko:
1) choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium;
2) wizyty lekarskie;
3) badania specjalistyczne;
4) zdarzenia losowe.
3. Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane. Decyzję, czy daną
nieobecność uznać za uzasadnioną czy nie, podejmuje wychowawca klasy.
4. O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia rodzice powinni poinformować
wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie lub pisemnie niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność w danym dniu. Wychowawca
odnotowuje zgłoszoną nieobecność w dzienniku lekcyjnym traktując ją jako usprawiedliwioną.
5. W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu
z wychowawcą klasy, informacja o nieobecności
ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana
przez rodziców do sekretariatu Szkoły telefonicznie.
Informację o nieobecności ucznia sekretarz przekazuje wychowawcy klasy.
6. W przypadku niepoinformowania o przyczynach
nieobecności ucznia przez rodzica do pięciu dniach
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od daty jej stwierdzenia, wychowawca traktuje nieobecności jako nieusprawiedliwione.
7. Jeżeli wychowawca nie został poinformowany o przyczynach nieobecności ucznia w trybie opisanym ust. 4
i 5 niniejszej procedury to w terminie do dwóch dni ma
obowiązek zawiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o nieobecności ucznia na zajęciach.
8. W przypadku stwierdzenia nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej:
1) powyżej 3 dni – następuje wezwanie rodziców/prawnych opiekunów przez wychowawcę,
który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego
rodzicami; celem rozmowy jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych i pouczenie rodziców o skutkach absencji ucznia;
2) powyżej 20 dni – następuje wezwanie rodziców/prawnych opiekunów przez pedagoga, spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami, uczniem
i pedagogiem w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do Szkoły;
3) powyżej 30 dni – następuje wezwanie rodziców/prawnych opiekunów na wniosek wychowawcy lub pedagoga przez Dyrektora – ustne
pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełnienia obowiązku nauki.
§ 58.
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową frekwencję (powyżej 95 %);
3) prace społeczną;
4) za wyjątkowe pozytywne działania i ich efekty;
5) wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
6) osiągnięcia w olimpiadach i zawodach przedmiotowych.
2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1) pochwała wychowawcy na forum klasy z wpisem
do dziennika lekcyjnego;
2) pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub wobec społeczności szkolnej;
3) nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar;
4) list gratulacyjny dla ucznia lub jego rodziców;
5) stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub
Prezesa Rady Ministrów;
6) nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
3. Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem mogą
zgłosić: Samorząd Uczniowski, wychowawca klasy,
nauczyciele przedmiotów, Dyrektor szkoły.
4. Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowuje się na
świadectwie szkolnym zgodnie z Rozporządzeniem
MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatnością za wykonywanie tych czynności.
§ 59.
1. Uczeń może być ukarany za:
1) niewypełnianie swoich obowiązków;
2) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły;
3) nieprzestrzeganie zarządzeń wewnętrznych osób
lub organów upoważnionych do ich wydawania;
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4) naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych
udokumentowanych faktami oraz odpowiednim zarządzeniem np. pisemna lub ustna informacja z policji, sądu, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego
lub szpitala, kierownictwa firm, w których uczniowie
odbywają praktykę zawodową.
2. Kara może być udzielona uczniowi pisemnie lub
ustnie w następującej formie:
1) upomnienie wychowawcy udzielone przez wychowawcę klasy wobec zespołu klasowego z odnotowaniem w dzienniku;
2) upomnienie Dyrektora udzielone przez Dyrektora
Szkoły – indywidualnie w gabinecie Dyrektora,
wobec oddziału ucznia w sali lekcyjnej, wobec
Rady Pedagogicznej w pokoju nauczycielskim,
wobec społeczności szkolnej na forum Szkoły;
3) nagana Dyrektora udzielone przez Dyrektora
Szkoły – indywidualnie w gabinecie Dyrektora,
wobec oddziału ucznia w sali lekcyjnej, wobec
Rady Pedagogicznej w pokoju nauczycielskim,
wobec społeczności szkolnej na forum Szkoły;
4) zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej - nie mającej charakteru wycieczki przedmiotowej, udziału w dyskotece szkolnej itp.; czas
trwania zawieszenia ucznia ustala rada pedagogiczna;
5) skreślenie z listy uczniów.
3. Decyzją Dyrektora Szkoły, uczeń może zostać skreślony z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli, pracowników Technikum i innych osób;
2) spożywania alkoholu, bycia pod jego wpływem
na terenie Szkoły;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w sprawach karnych;
4) posiadania, rozprowadzania lub zażywania narkotyków, substancji psychoaktywnych oraz preparatów zawierających substancje chemiczne lub ich
mieszanki, wpisane na „listę substancji kontrolowanych” lub inne środki odurzające zarówno
na terenie Szkoły jak i poza nią,
5) świadomego niszczenia, dewastacji mienia szkolnego;
6) nie naprawiania wyrządzonych szkód wynikających ze zniszczenia mienia szkolnego;
7) łamania podstawowych norm etycznych i moralnych:
a) uczestniczy w tzw. „fali”;
b) poniża nauczycieli i uczniów;
c) jest arogancki, brutalny lub wulgarny;
d) lekceważy polecenia Dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
e) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną na terenie Szkoły lub w trakcie zajęć, imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;
f) fałszuje dokumentację szkolną (dokonuje samowolnych wpisów do dziennika lekcyjnego,
fałszuje legitymację szkolną lub zaświadczenie
lekarskie).
8) systematycznie uchyla się od obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych bez usprawiedliwienia.
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4. W szczególnie rażących przypadkach nie stosuje się
stopniowania kar i uczeń może być skreślony z listy
uczniów bez wcześniejszego zastosowania kar wymienionych w ust.2.
5. O zastosowaniu kary regulaminowej Szkoła powiadamia pisemnie ucznia najpóźniej do 5 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
6. O zastosowaniu kary regulaminowej Szkoła powiadamia również pisemnie rodziców ucznia najpóźniej
do 5 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od
kary na następujących zasadach:
1) uczeń, któremu została udzielona kara wymieniona w § 57 ust. 2 pkt 1- 5, ma prawo odwołania się
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty
udzielenia kary;
2) uczeń, któremu została udzielona kara skreślenia
z listy uczniów, ma prawo odwołania się do Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
8. Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Systemie
Oświaty Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w
sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów:
1) skreślenie ucznia z listy następuje w przypadku
złamania zasad zawartych w Statucie Szkoły, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
potwierdzonej na piśmie przez Radę Uczniów;
2) z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się
protokół, w którym umieszcza się treść uchwały,
uzasadnienie, wynik głosowania.
Rozdział 8

Zasady rekrutacji do Technikum
§ 60.
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych technikum
odbywa się zgodnie z właściwym rozporządzeniem
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych oraz decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.
2. O przyjęciu uczniów do oddziałów klasy pierwszej
technikum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
1) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen
na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka
polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych;
3) punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, a to:
a) udział w zawodach wiedzy organizowanych
przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
b) osiągnięcia artystyczne i sportowe wpisane na
świadectwie ukończenia gimnazjum, co najmniej na szczeblu powiatowym;
c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
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3. W przypadku kandydata, który był zwolniony z egzaminu gimnazjalnego liczbę uzyskanych punktów
z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się przez dwa i dodaje się punkty
wymienione w ust. 2 pkt 3 i 4.
4. Dla danego oddziału tworzy się listę rankingową
kandydatów według liczby uzyskanych punktów,
o których mowa w ust. 2 i 4, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów.
5. Do danego oddziału kwalifikują się kandydaci z największą liczbą punktów do limitu miejsc dla danego
oddziału. W przypadku kandydatów z równą liczbą
punktów pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych;
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Jeżeli liczba kandydatów z równą liczbą punktów,
z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w ust. 5,
przekracza liczbę miejsc w danym oddziale, o przyjęciu
bądź nie przyjęciu kandydatów decyduje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. W przypadku nie przyjęcia tych
kandydatów przeprowadza się dodatkową rekrutację.
7. Celem przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej,
Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
8. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
należy:
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji
o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych do szkoły;
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego;
4) przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc;
5) rozpatrywanie skarg i odwołań od postanowień
komisji.
9. Kandydaci do Szkoły składają następujące dokumenty:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) podanie o przyjęcie do Szkoły na druku pobranym w sekretariacie Szkoły;
4) dokumentację potwierdzającą wolę podjęcia nauki tj. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie;
6) 2 zdjęcia legitymacyjne;
7) kandydaci, będący laureatami konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego dyplom laureata;
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8) poza wymienioną dokumentacją kandydaci
mogą być zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z ustaleń
ministra właściwego ds. oświaty lub Małopolskiego Kuratora Oświaty.
10. Odwołanie od decyzji szkolnego zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego może być zgłoszone do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.
11. Dyrektor Szkoły odnosi się do odwołania i podejmuje decyzję w terminie 3 dni od złożenia odwołania.
12. Terminy rekrutacji i składania dokumentów ustala
Małopolski Kurator Oświaty.
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2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.
3. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację, która
jest podstawą do wydawania świadectw i ich duplikatów - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły
określają odrębne przepisy.
5. Wszelka działalność gospodarcza na terenie Szkoły
może się odbywać jedynie za zgodą Dyrektora Szkoła.
6. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także
akcje charytatywne na terenie Szkoły mogą być
przeprowadzone za zgodą Dyrektora Szkoły.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

§ 61.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o wzorze i treści
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3548

3549
3549

UCHWAŁA NR IX/112/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 5b
w związku z art. 5c, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f, art. 58 ust. 1,
art. 58 ust. 6 oraz art. 62 ust. 5 i art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada
Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. publiczną
szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych, o nazwie
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepołomicach (zwaną dalej: „Technikum”), włączając
ją do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2. Pełna nazwa Technikum brzmi: „Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepołomicach - Zespół
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach”.

3. Siedzibą Technikum jest siedziba Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach, przy ul. 3-go
Maja 2.
§ 2. Organizację i zasady funkcjonowania Technikum określa statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Technikum.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik
do uchwały Nr IX/112/11
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
W NIEPOŁOMICACH
POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO STATUTU POWSTAŁY W ZGODZIE
Z KONSTYTUCJĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, I USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY
Rozdział 1

Ogólne informacje o Technikum Uzupełniającym
w Niepołomicach
§ 1. Szkoła nosi nazwę Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych w Niepołomicach i wchodzi w skład Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach i jest zwana
dalej „Technikum”. Technikum jest szkołą trzyletnią na
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, kształci
w formie zaocznej. Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe. Absolwenci Technikum Uzupełniającego uzyskują: świadectwa ukończenia szkoły,
świadectwa dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Technikum Uzupełniające może
wprowadzać nowe kierunki kształcenia, zgodne z obowiązującymi przepisami. Decyzję podejmuje Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
i po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.
§ 2. Siedziba Technikum mieści się w Niepołomicach, w budynku stanowiącym własność Gminy Niepołomice, położonym przy ul. 3 Maja 2.
§ 3. Technikum kształci w zawodach: technik handlowiec, technik technologii żywności.
§ 4. Organem prowadzącym Technikum jest Gmina
Niepołomice, w imieniu której działa Rada Miejska
w Niepołomicach oraz Burmistrz Niepołomic. Technikum działa w formie jednostki budżetowej.
§ 5. Nadzór pedagogiczny nad Technikum sprawuje
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 6. Technikum używa ustalonej nazwy w następującym brzmieniu:
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
§ 7. Technikum używa pieczęci urzędowej okrągłej o
treści:
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach
§ 8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach,
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,
32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 2,
NIP:683-18-58-929,
tel. (0-12) 281-00-21

Rozdział 2

Cele i zadania Technikum Uzupełniającego
§ 9. Szkoła realizuje cele i zadania określone
w Ustawie z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą oraz przepisach wydanych na
jej podstawie. W szczególności szkoła:
1) realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia oraz prawa dzieci
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wzbogaca, rozwija i uzupełnia umiejętności wyniesione z poprzednich etapów nauczania (zasadnicza szkoła zawodowa);
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu, uzyskanie świadectwa maturalnego po
zdaniu egzaminu maturalnego jak również
otrzymanie świadectwa ukończenia technikum,
które uprawnia do podjęcia nauki w szkole policealnej. Świadectwo maturalne uprawnia do podjęcia nauki na wyższych uczelniach;
4) umożliwia realizację praktyk zawodowych i zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe;
5) sprawuje opiekę nad słuchaczami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego
wyboru dalszego kierunku kształcenia;
7) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające
realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku słuchaczy.
§ 10. Szkoła umożliwia słuchaczom podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system
nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach
Dziecka.
§ 11. Szkoła udziela słuchaczom pomocy pedagogicznej poprzez pracę opiekunów klas i współpracę
z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi w szczególności poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.
§ 12. Szkoła organizuje opiekę nad słuchaczami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły.
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§ 13. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań
słuchaczy poprzez wprowadzenie przedmiotów dodatkowych nieobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
§ 14. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku słuchaczy i potrzeb środowiskowych. Dba
o bezpieczeństwo słuchaczy w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych między
innymi poprzez:
1) organizację dyżurów nauczycielskich;
2) monitoring wizyjny wewnątrz budynku oraz terenu
szkolnego poprzez nadzór kamer;
3) sprawne funkcjonowanie wszelkich urządzeń;
4) dobrze oznakowaną drogę ewakuacji;
5) zapewnienie odpowiedniej opieki pedagogicznej na
wycieczkach.
§ 15. Opiekę nad słuchaczami przebywającymi
w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia;
obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć;
2) podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie
wycieczek organizowanych przez szkołę - opiekun
lub nauczyciel szkoły, zgodnie z zatwierdzonym
przez Dyrektora planem zajęć lub planem wycieczek; nauczyciel prowadzący wycieczkę lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz złożenia u Dyrektora Szkoły karty
wycieczki;
3) podczas przerw międzylekcyjnych – wyznaczeni
przez Dyrektora nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów;
4) podczas wszystkich imprez organizowanych przez
Szkołę - wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele.

2.

3.

Rozdział 3

Organy szkoły
§ 16. Organami technikum są:
1) Dyrektor technikum;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada słuchaczy.
§ 17.
1. Dyrektor Technikum w szczególności:
1) kieruje działalnością Technikum oraz reprezentuje
go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczy i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk
pedagogicznych;
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych
w szkole;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;
10) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany
przez nauczyciela program nauczania;
11) sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie
nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego;
12) odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników;
13) nie rzadziej niż dwa razy do roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
14) zapewnia warunki do realizacji statutowych zadań szkoły.
Dyrektor Technikum może, w drodze decyzji, skreślić
słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statucie Technikum. Skreślenie następuje na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Słuchaczy.
Dyrektor Technikum jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Technikum w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;
4) ustalania zakresów czynności i kompetencji nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole;
5) ustalania zakresów czynności pracowników nie
będących nauczycielami.
Dyrektor Technikum w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Słuchaczy.
Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny
dorobku zawodowego i organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Dyrektor współpracuje z organizacjami związkowymi
działającymi w szkole w sprawach określonych
w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.
Dyrektor Technikum, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których
kształci szkoła.
Dyrektor w drodze zarządzeń reguluje wewnętrzną
pracę szkoły.
Dyrektor odpowiada w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) prawidłowe wykorzystanie środków finansowych
przyznanych szkole;
3) właściwą organizację pracy szkoły;
4) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
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§ 18. Na czas nieobecności Dyrektora Technikum
obowiązki pełni wice Dyrektor.
§ 19.
1. W Technikum działa Rada Pedagogiczna, zwana
dalej „Radą” która jest kolegialnym organem Technikum w zakresie realizacji jego statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor
szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Technikum.
4. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem
każdego semestru, w semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy, oraz w miarę
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy
dyrektora albo co najmniej 1/3 członków Rady.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
7. W zebraniach Rady lub w części jej zebrania mogą
uczestniczyć w szczególności przedstawiciele: organu prowadzącego, Kuratora, Rady Słuchaczy.
8. Dyrektor Technikum przedstawia Radzie, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu Technikum.
9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej
należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu szkoły;
7) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku
o przyznanie słuchaczowi stypendium ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania;
8) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku
o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;
9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia
z listy słuchaczy.
10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
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5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.
13. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniu
są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych
pracowników Technikum.
14. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
15. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Technikum lub
innego stanowiska kierowniczego w Technikum.
W takim przypadku organ uprawniony do odwołania
jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 20.
1. W szkole działa Rada Słuchaczy.
2. Radę Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
3. Zasady wybierania i działania Rady Słuchaczy określa „Regulamin Rady Słuchaczy” uchwalony przez
ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Rady Słuchaczy nie może
być sprzeczny ze Statutem Technikum.
4. Organy Rady Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin Rady Słuchaczy powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności
grupowej
i indywidualnej.
6. Rada Słuchaczy może poprzez swoje organy przedstawiać Radzie oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania praw słuchaczy takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Technikum;
5) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela,
który na mocy odrębnych przepisów podlega
ocenie pracy;
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6) Rada Słuchaczy wydaję opinię w sprawie skreślenia słuchacza z listy uczniów;
7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły,
Rada Słuchaczy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Słuchaczy.

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w realizacji
swoich statutowych zadań.
2. Współdziałanie organów szkoły koordynuje dyrektor.
3. Wszystkie organy Technikum współdziałają ze sobą
mając możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym statutem i przepisami szczegółowymi.
4. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych
organów.
5. Uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej
wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów
uchwał
6. Jeżeli dany organ podejmuje decyzję dotyczącą innych organów, jest zobowiązany do poinformowania
ich w terminie do 7 dni w formie ustnej lub pisemnej
o ustaleniach.
7. W sytuacjach ważnych i istotnych dla szkoły dyrektor
szkoły może zwołać zebranie wszystkich organów
szkoły. Do udziału w tych zebraniach organy delegują po 3 swoich przedstawicieli.
8. Wspólne zebrania organów szkoły są protokołowane, a protokoły przechowuje dyrektor szkoły.
§ 22.

2.
3.
4.

5.
6.

3.
4.

§ 21.

1.

2.

Organy szkoły są zobowiązane do przestrzegania
swoich zadań i kompetencji.
W przypadku zaistnienia sporu strony będące
w sporze podejmują działania zmierzające do rozwiązania sporu.
Spory rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa
dotyczące przedmiotu sporu.
Przy rozstrzyganiu sporu można stosować różne
techniki negocjacyjne i mediacyjne.
Z odbytych spotkań sporządza się zwięzły protokół,
który zawiera rozstrzygnięcie sporu.
Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor,
z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.
Spory kompetencyjne, w których stroną jest dyrektor rozstrzyga odpowiednio kurator lub organ prowadzący.
Rozdział 4

Organizacja pracy Technikum Uzupełniającego
§ 23.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum
jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w czasie roku szkolnego uczą się w formie zaocznej, wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu

5.

6.
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programów dla danego oddziału, dopuszczonych do
użytku szkolnego.
Liczba słuchaczy w oddziale uzgadniana jest z organem prowadzącym.
Nauczanie języków obcych może być organizowane
w zespołach między-oddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych słuchaczy.
Kształcenie w formie zaocznej obejmuje:
1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy, odbywające
się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie
przez dwa dni: piątek, sobota;
2) dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego
semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy
w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną;
3) konferencja wprowadzająca rozpoczyna pracę
w każdym semestrze i ma na celu zapoznanie
słuchaczy z programem nauczania, wymaganiami
egzaminacyjnymi, tematyką prac kontrolnych,
metodyką samokształcenia;
4) konferencja przedegzaminacyjna kończy zajęcia
w każdym semestrze, ma ona za zadanie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy słuchaczy,
oceny stopnia opanowania materiału objętego
egzaminem semestralnym.
Dla pełniejszego rozwoju słuchaczy. Szkoła prowadzi
zajęcia pozalekcyjne, w miarę możliwości kadrowych
i finansowych Szkoły, w postaci kół zainteresowań
i konsultacji.
Słuchacz odbywa praktykę zawodową zgodnie z planami nauczania.
§ 24.

1. Szkoła organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe,
zgodnie z programami kształcenia zawodowego.
2. Praktyki zawodowe jako forma przygotowania zawodowego słuchaczy prowadzona jest poza siedzibą
Szkoły - w zakładach pracy.
3. Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości i umiejętności nabytych w Szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych, umiejętności
pracy i współdziałania w zespole, odpowiedzialności
za jakość pracy, poszanowania mienia i uczciwość.
4. Zakres, organizacja i program praktyk opracowany
jest na podstawie podstawy programowej, programu nauczania właściwego dla danego zawodu przez
zespół przedmiotowy przedmiotów zawodowych.
5. Słuchaczy realizujących praktykę zawodową obowiązują przepisy dotyczące praktyk zawodowych oraz
przepisy obowiązujące na terenie zakładu pracy tj.
kodeks pracy i przepisy wewnętrzne.
§ 25.
1. Dla realizacji zajęć praktycznych w Technikum Szkoła
organizuje pracownie przedmiotów zawodowych
z wyposażeniem zgodnym z programem nauczania
dla danego zawodu.
2. Organizację pracy i zasady korzystania z pracowni
przedmiotów zawodowych określają regulaminy
pracowni i szkolna instrukcja bhp.
§ 26.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe
zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
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§ 27.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w całym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły
na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły w terminie do 30 kwietnia
każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 28.
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych
i kolegiów kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, poszczególnymi
nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli.
Rozdział 5

Prawa i obowiązki nauczycieli
oraz innych pracowników Technikum
§ 29. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować
zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego
rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić słuchaczy
w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
§ 30. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo słuchaczy podczas zajęć edukacyjnych i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Opuszczenie miejsca
pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. Słuchacza może zwolnić z danej lekcji:
dyrektor szkoły, opiekun klasy, lub nauczyciel na pisemny wniosek słuchacza.
§ 31. W czasie wycieczek szkolnych opiekę nad słuchaczami sprawuje nauczyciel szkoły prowadzący wycieczkę lub opiekunowie, którzy zobowiązani są do poznania i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP
i złożenia dyrektorowi szkoły karty wycieczki Grupa
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słuchaczy biorąca udział w wycieczce winna być ubezpieczona.
§ 32.
1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Do zadań wicedyrektora należy między innymi:
1) opracowanie rozkładu obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) koordynowanie spraw związanych z udziałem
młodzieży w konkursach przedmiotowych;
3) rozliczanie na bieżąco realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
4) organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy
i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń porządkowych i procedur szkolnych;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły;
7) zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności, w sprawach pisemnie mu powierzonych.
3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania
z tego stanowiska dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego
może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze
wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki
Szkoły.
§ 33.
1. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należą
w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:
a) przestrzeganie dyscypliny pracy w stosunku
do siebie i powierzonych mu słuchaczy (również sprawdzenie obecności słuchaczy na każdych zajęciach);
b) przygotowanie i przeprowadzenie każdych zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki;
c) stosowanie różnych metod aktywizujących
słuchaczy oraz właściwie dobranych pomocy
dydaktycznych;
d) wybór podręcznika spośród dopuszczonych
do użytku szkolnego;
e) poszanowanie godności osobistej słuchaczy.
3) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze
i inny sprzęt szkolny oraz o ich prawidłowe używanie, ewentualne naprawy i konserwację; opiekun pracowni odpowiada za powierzony mu majątek szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy,
ich zdolności oraz zainteresowań;
5) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu słuchaczy
oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy;
6) znajomość i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz aktualnych uchwał i ustaleń Rady
Pedagogicznej;
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej między
innymi poprzez:
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a) samokształcenie;
b) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów
przedmiotowych;
c) uczestnictwo w konferencjach metodycznych;
d) podejmowanie studiów podyplomowych i innych form doskonalenia zawodowego.
2. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu;
2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie
obowiązków dydaktyczno wychowawczych;
3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
Dyrektora Technikum, Rady Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli i instytucji oświatowych;
4) zgłaszania pod adresem Dyrektora Technikum,
Rady Pedagogicznej postulatów związanych
z pracą Technikum;
5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych.
§ 34.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania;
2) rozwiązywanie innych problemów dydaktycznowychowawczych danego oddziału.
2. Dyrektor Technikum może tworzyć zespół opiekunów słuchaczy, komisje przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych lub inne zespoły problemowo
- zadaniowe. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Technikum, na wniosek zespołu lub komisji.
§ 35.
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele
grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe.
2. Do zadań komisji przedmiotowych należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu pracy komisji
z uwzględnieniem badań osiągnięć edukacyjnych
słuchaczy, oraz udziału słuchaczy w konkursach;
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu
uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych, współdziałanie w organizowaniu pracowni
przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
początkujących nauczycieli;
5) opiniowanie programu przed dopuszczeniem do
użytku w szkole oraz opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§ 36.
1. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca powołany przez Dyrektora.

Poz. 3549

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby nauczyciel opiekun opiekował się danym
oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zmiana opiekuna może być dokonana:
1) w szczególnych przypadkach losowych;
2) z przyczyn organizacyjnych szkoły;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
4) ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły.
4. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki nad
słuchaczami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój
słuchacza, jego proces uczenia się inspirowanie
i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy;
2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz
pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej;
3) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień, organizując odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizowania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
4) wykonuje czynności administracyjne dotyczące
oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad słuchaczami.
Rozdział 6

Szczegółowe warunki
i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 37.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych
słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizacji programu nauczania i formułowaniu ocen.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie słuchacza do dalszych postępów
w nauce;
3) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawcze;
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych,
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
a) bieżące ocenianie według skali określonej w Statucie;
b) przeprowadzanie egzaminów semestralnych;
c) ustalanie ocen na koniec semestru zgodnie ze skalą określoną w Statucie oraz warunki ich poprawiania;
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2) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż
przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 38.
1. Tryb i forma informowania o wymaganiach:
1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego
informuje słuchacza o:
1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych semestralnych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;
3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2) Fakt zapoznania słuchaczy z wymaganiami, o których mowa w pkt 1 nauczyciel odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym.
§ 39.
1.

Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla
słuchacza.
2. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją ustnie uzasadnić.
3. Na prośbę słuchacza, udostępnia się słuchaczowi
sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inną dokumentację dotycząca oceniania słuchacza.
§ 40. Oceny bieżące ustalane są według następującej
skali ocen:
1) stopień celujący 6;
2) stopień minus celujący -6;
3) stopień plus bardzo dobry +5;
4) stopień bardzo dobry 5;
5) stopień minus bardzo dobry -5;
6) stopień plus dobry +4;
7) stopień dobry 4;
8) stopień minus dobry -4;
9) stopień plus dostateczny +3;
10) stopień dostateczny 3;
11) stopień plus dopuszczający +2;
12) stopień dopuszczający 2;
13) stopień niedostateczny 1.
§ 41.
1. Oceny semestralne ustala się według następującej
skali ocen:
1) stopień celujący 6;
2) stopień bardzo dobry 5;
3) stopień dobry 4;
4) stopień dostateczny 3;
5) stopień dopuszczający 2;
6) stopień niedostateczny 1.§ 44.
2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
§ 42. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonym
w szkolnym planie nauczania.
§ 43. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podsta-
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wę do promowania słuchacza na semestr programowo
wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
§ 44. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować słuchacza o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
§ 45. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do słuchacza, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu.
§ 46. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje
w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na
te zajęcia oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac
kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.
§ 47. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego
konsultację, druga prace kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie
z pracy kontrolnej oceny pozytywnej.
§ 48. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 49. Termin dodatkowy, o którym mowa § 48 wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie
później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
§ 50. Słuchacze składają prace kontrolne zgodnie
z harmonogramem podanym na początku każdego semestru.
§ 51. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka
obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy
semestralne zdaje się w formie ustnej.
§ 52. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych, informatyki i technologii informacyjnej ma formę zadania
praktycznego.
§ 53. Słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu
zawodowego, a w semestrach programowo wyższych –
z dwóch przedmiotów zawodowych.
§ 54.
1. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:
1) egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią
szkoły;
2) egzamin semestralny w części pisemnej ma formę testu przekrojowego lub ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności kształconych w danym semestrze;
3) egzamin semestralny w części ustnej ma formę
rozmowy na temat trzech zagadnień wylosowanych przez słuchacza z listy przygotowanej
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uprzednio przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danym semestrze, udostępnionej słuchaczom na miesiąc przed egzaminem
semestralnym;
słuchacz udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Zamiana wylosowanego zestawu pytań jest niemożliwa;
liczba zestawów pytań musi być większa od liczby zdających;
w przypadku egzaminu semestralnego składającego się z części ustnej i pisemnej, za ocenę końcową z egzaminu przyjmuje się średnią z obu
ocen. Jeżeli średnia nie jest liczbą całkowitą, ocenę końcową zaokrągla się na korzyść słuchacza;
słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego
egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą
oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach
i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
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być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
§ 63.
1. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych
zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.
§ 64. Szczegółowy regulamin egzaminów poprawkowego i klasyfikacyjnego określa zarządzenie Dyrektora
Technikum dla Dorosłych.
Rozdział 7

Prawa i obowiązki słuchaczy
§ 55. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed
upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał
poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od
oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku
uczęszczania na te zajęcia.
§ 56. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku
uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem
semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną już uzyskaną.
§ 57. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy
w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
§ 58. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31sierpnia.’
§ 59.
1. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie
otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy
i powtarza semestr.
§ 60. Z przeprowadzonych egzaminów poprawkowych sporządza się protokół i przechowuje w dokumentacji szkoły.
§ 61.
1. Słuchacz ma prawo wystąpić do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne o uzyskanie wyższej
niż przewidywana ocena w przypadku:
1) braku nieobecności nieusprawiedliwionych na
danych zajęciach edukacyjnych;
2) aktywnego udziału w zajęciach.
§ 62. Słuchacze mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Technikum Uzupełniającego, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą

§ 65.
1. Słuchacze mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) poinformowania przez opiekuna oddziału, słuchaczy o ich prawach i obowiązkach regulowanych Statutem Szkoły;
3) opieki i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do
ochrony i poszanowania jego godności;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia;
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój psychofizyczny;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym
dobra innych osób;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, pod opieką nauczyciela.
2. W przypadku naruszenia praw słuchacza może on
złożyć pisemną skargę do opiekuna klasy, Dyrektora
Szkoły. Wówczas:
1) jeżeli skargę może załatwić opiekun, to określa
sposób załatwienia jej informując Dyrektora i odnotowując w dokumentacji szkolnej, usunięcie
skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia
skargi.
3. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi
przez w/w osoby Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję.
§ 66.
1. Słuchacz ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych/ konsultacjach;
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2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;
3) odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę
oraz rozwój;
4) dbać o wspólne dobro ład i porządek w Szkole
i jej otoczeniu;
5) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
6) terminowo wykonywać prace kontrolne;
7) punktualnie i regularnie uczęszczać na konsultacje;
8) sumiennie wykonywać przydzielone zadania;
9) dbać o czystość mowy ojczystej;
10) godnie zachowywać się w Szkole oraz poza nią;
11) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku
szkolnego.

4.

§ 67.
1. Słuchacz lub grupa słuchaczy jest materialnie odpowiedzialna za dokonane przez siebie zniszczenia.
2. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu jednego
tygodnia.
3. Koszty naprawy szkód pokrywa sprawca.
4. W przypadku nie ujawnienia sprawcy szkód, koszty
pokrywa Rada Słuchaczy.
§ 68.
1. Słuchacz może być nagrodzony za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową frekwencję powyżej 90%;
3) prace społeczną;
4) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1) pochwała opiekuna na forum słuchaczy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec słuchaczy;
3) nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar;
4) list pochwalny dla słuchacza.
§ 69.
1. Słuchacz może być ukarany za:
1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły;
2) nieprzestrzeganie zarządzeń wewnętrznych osób
lub organów upoważnionych do ich wydawania;
2. Kara może być udzielona pisemnie lub ustnie
w następującej formie:
1) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone
przez Dyrektora Szkoły – indywidualnie w gabinecie Dyrektora;
2) zawieszenie przez Dyrektora Szkoły lub Radę Słuchaczy w pełnieniu funkcji społecznej;
3) skreślenie z listy słuchaczy.
3. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku, gdy słuchacz:
1) systematycznie uchyla się od obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych (50% nieobecności);
2) spożywał alkohol/był pod jego wpływem na terenie Szkoły jak i poza nią;
3) posiada, rozprowadza lub zażywa narkotyki lub
inne środki odurzające zarówno na terenie Szkoły
jak i poza nią;
4) udowodniono mu kradzież mienia szkolnego,
społecznego, prywatnego lub paserstwo na terenie Szkoły lub poza nią (w tym w zakładzie, w którym odbywa praktykę zawodową);

5.
6.

7.

8.
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5) jeżeli, stwarza sytuację zagrożenia bezpieczeństwa, zagrożenia zdrowia i życia uczniów, słuchaczy, nauczycieli oraz pracowników Szkoły;
6) dopuszcza się świadomego niszczenia, dewastacji mienia szkolnego lub przyzwala na ten proceder;
7) nie naprawia wyrządzonych szkód wynikających
ze zniszczenia mienia szkolnego;
8) postępuje niegodnie, łamiąc podstawowe normy
etyczne, estetyczne i moralne;
9) lekceważy polecenia dyrekcji, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły oraz zarządzenia dyrekcji
Szkoły;
10) fałszuje dokumentację szkolną (dokonuje samowolnych wpisów do dziennika lekcyjnego).
W szczególnie rażących przypadkach nie stosuje się
stopniowania kar i słuchacz zostaje skreślony z listy
uczniów w trybie natychmiastowym.
O zastosowaniu kary regulaminowej Szkoła powiadamia pisemnie słuchacza najpóźniej do 5 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Słuchacz ma prawo odwołania się od kary na następujących zasadach:
1) słuchacz, któremu została udzielona kara ma
prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty udzielenia kary;
Kara może być zawieszona przez Radę Pedagogiczną
na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez Radę Słuchaczy. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją anulować.
Na podstawie art. 41 pkt 1 Ustawy o Systemie
Oświaty Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę
w sprawie skreślenia słuchacza z listy.
1) skreślenie słuchacza z listy następuje w przypadku złamania zasad zawartych w Statucie Szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Słuchaczy;
2) z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się
protokół, w którym umieszcza się treść uchwały,
uzasadnienie, wynik głosowania.
Rozdział 8

Zasady rekrutacji do szkoły
§ 70.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci
zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie
3-letniego gimnazjum; do Szkoły mogą być przyjęci
także absolwenci szkół zawodowych po 8- klasowej
Szkole podstawowej.
2. O przyjęciu do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych decyduje Komisja Kwalifikacyjna po rozmowie z kandydatem.
3. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy:
1) rozpatrywanie zgłoszonych podań;
2) analizowanie dokumentów kandydatów oraz
kwalifikowanie kandydatów.
§ 71. Słuchacz może być przyjęty do szkoły na zasadzie przeniesienia z innej szkoły. Decyzję o przyjęciu
ucznia podejmuje Dyrektor Technikum Uzupełniającego
na podstawie odrębnych przepisów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
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Rozdział 9

Postanowienia końcowe
§ 72.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.
3. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację, która
jest podstawą do wydawania świadectw i ich duplikatów - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i odrębnymi przepisami.

Poz. 3549,3550,3551

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Technikum Uzupełniającego określają odrębne przepisy.
5. Wszelka działalność gospodarcza na terenie Szkoły
może się odbywać jedynie za zgodą Dyrektora Szkoła.
6. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także
akcje charytatywne na terenie Szkoły mogą być
przeprowadzone za zgodą Dyrektora Szkoły.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach

Marek Ciastoń

3549

3550
3550

ANEKS NR 1.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOJNICZ
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wojnicz na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407K relacji
Biadoliny - Łopoń w m. Biadoliny Radłowskie.
z dnia 2 czerwca 2011r do porozumienia nr 8.2011 z dnia
28 kwietnia 2011r w sprawie budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1407K w m. Biadoliny Radłowskie
zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę

(słowie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia
złotych).
§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę

§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

a Gminą Wojnicz reprezentowaną przez:
1. Jacka Kurka - Burmistrza Gminy
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1407K relacji Biadoliny - Łopoń w m. Biadoliny Radłowskie.
§ 1. W porozumieniu w związku ze zwiększeniem
kwoty dotacji o 27 740 zł (słownie: dwadzieścia siedem
tysięcy siedemset czterdzieści złotych) wprowadza się
następujące zmiany: w § 4 w ust.1 i w § 5 ust.1 kwotę
55 480 zł (słowie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta
osiemdziesiąt złotych) zastępuje się kwotą 83 220 zł

Starostwo
Powiatowe Tarnów
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Wojnicz
Burmistrz Gminy
Jacek Kurek

Wicestarosta
Mirosław Banach

3550

3551
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POROZUMIENIE NR 5.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY CIĘŻKOWICE
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K w m. Jastrzębia.
zawarte w dniu 13.04.2011r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Pawła Augustyna - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Ciężkowice zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:
1. Zbigniewa Jurkiewicza - Burmistrza Gminy

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i gmnina zawierają porozumienie na
podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czarwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.19 ust.
4 ustawy 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007r. nr 19, poz 115 z późn. zm.)
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
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1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1393K
dł. 240mb w miejscowości Jastrzębia etap I.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Ciężkowice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizacje zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzacje powykonawczą wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w § 3 w następujący sposób:
1. Powiat zabezpieczy na swoim budżecie dotacje
w wysokości 61 111zł (słowie: sześćdziesiąt jeden
tysięcy sto jedenaście złotych) na wykonanie tego
zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wysokości
zadań określonych w § 2 porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 61 111 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 47859 10007 0290 0350 2440 0001
w K.B.S/o Ciężkowice w następujący sposób: - 100%
dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od
dnia odbioru zadań pod warunkiem przedłożenia
przez Inwestora rozliczenia zadań wraz z protokołem
odbioru oraz kopiami faktur wystawionych przez
wykonawcę zadania.
2. W przypadku, gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.

Poz. 3551,3552

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczania dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011roku.
2. Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji w stosunku do
wykonawcy zadań wykonuje Gmina.
4. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu - w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina Ciężkowice
Burmistrz Gminy
Zbigniew Jurkiewicz

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Tarnowskiego
Paweł Augustyn

3551

3552
3552

ANEKS NR 1.2011
POWIATU TARNOWSIEGO I GMINY CIĘŻKOWICE
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K
relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia.
z dnia 2 czerwca 2011 r. do porozumienia nr 5.2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1393K w m. Jastrzębia
zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
a Gminą Ciężkowice reprezentowaną przez:
1. Zbigniewa Jurkiewicza - Burmistrza Gminy

w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m.
Jastrzębia.
§ 1. W porozumieniu w związku ze zwiększeniem
kwoty dotacji o 30 555 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) wprowadza się następujące zmiany: w § 4 w ust.1 i w § 5 ust.1 kwotę 61 111 zł
(słowie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych) zastępuje się kwotą 91 666 zł (słowie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
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§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 3552,3553

§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

§ 3. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.
Starostwo
Powiatowe Tarnów

Gmina Ciężkowice

Starosta
Mieczysław Kras

Burmistrz Gminy
Zbigniew Jurkiewicz

Wicestarosta
Mirosław Banach
3552

3553
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POROZUMIENIE NR 7.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1305K w m. Jadowniki Mokre.
zawarte w dniu 13.04.2011r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentownym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Pawła Augustyna - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Wietrzychowice zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:
1. Leszka Zabiegałę - Wójta Gminy Wietrzychowice
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 4 ustawy 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.)
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn.
1. Remont chodnika w miejscowości Jadowniki Mokre
w ciągu drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa –
Żelichów.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wietrzychowice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizacje zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzacje powykonawczą wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w § 3 w następujący sposób:
1. Powiat zabezpieczy na swoim budżecie dotacje
w wysokości 37 242,00 zł ( słowie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa 00/100 złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego

zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wysokości
zadań określonych w §2 porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną
wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku
z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 37 242,00 zł Powiat przekaże na
rachunek Gminy nr 32 858 900 060 130 000 000 970
007 w Banku BSR Kraków o/Wietrzychowice w następujący sposób: - 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadań pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadań wraz z protokołem odbioru oraz kopiami
faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku, gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczania dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011roku.
2. Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji w stosunku do
wykonawcy zadań wykonuje Gmina.
4. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu - w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.

Dziennik Urzędowy
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§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 3553,3554,3555

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Gmina Wietrzychowice

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Leszek Zabiegała

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego
Paweł Augustyn
3553

3554
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ANEKS NR 1.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Wietrzychowice w sprawie budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1305K relacji Szczurowa -Żelichów w m. Jadowniki Mokre
z dnia 2 czerwca 2011 r. do porozumienia nr 7.2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1305K w m. Jadowniki
Mokre zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę

(słowie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt
trzy złote)
§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.
§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
a Gminą Wietrzychowice reprezentowaną przez:
1. Leszka Zabiegałę - Wójta Gminy
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 1305K relacji Szczurowa -Żelichów w m. Jadowniki
Mokre.
§ 1. W porozumieniu w związku ze zwiększeniem
kwoty dotacji o 18 621 zł (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset dwadzieścia jeden złotych) wprowadza się
następujące zmiany: w § 4 w ust. 1 i w § 5 ust. 1 kwotę
37 242 zł (słowie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście
czterdzieści dwa złote) zastępuje się kwotą 55 863 zł

Starostwo
Powiatowe Tarnów
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Wietrzychowice
Wójt Gminy
Leszek Zabiegała

Wicestarosta
Mirosław Banach

3554

3555
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POROZUMIENIE NR 8.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WOJNICZ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407K w m. Biadoliny Radłowskie.
zawarte w dniu 28.04.2011r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
2. Mirosława Banacha- Wicestarostę

§ 1. Powiat i gmina zawierają porozumienie na
podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.19 ust.
4 ustawy 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

a Gminą Wojnicz zwaną dalej Gminą reprezentowaną
przez:

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn.

1. Jacka Kurka - Burmistrza Gminy

1. Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości
Biadoliny Radłowskie w ciągu drogi powiatowej
nr 1407K Biadoliny Radłowskie -Łopoń

1. Mieczysława Krasa -Starostę

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
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§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wojnicz.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizacje zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzacje powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w §3 w następujący sposób:
1. Powiat zabezpieczy na swoim budżecie dotacje
w wysokości 55 480 zł ( słowie: pięćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wysokości
zadań określonych w §2 porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 55 480 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 548 589 0006 001 000 000 202 0010
w Banku BSR Kraków o Wojnicz w następujący
sposób: - 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadań pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadań wraz z protokołem odbioru oraz kopiami faktur
wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku, gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.

Poz. 3555,3556

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczania dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011roku.
2. Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji w stosunku do
wykonawcy zadań wykonuje Gmina.
4. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu - w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Wojnicz
Burmistrz Gminy
Jacek Kurek

Wicestarosta
Mirosław Banach

3555
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POROZUMIENIE NR 11.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389K relacji Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica
w miejscowości Turza.
zawarte w dniu 2 czerwca 2011 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).

1. Mieczysława Krasa -Starostę

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389K relacji Rzepiennik Biskupi - Turza Moszczenica w miejscowości Turza.

2. Mirosław Banach -Wicestarosta
a Gminą Rzepiennik Strzyżewski, zwaną dalej Gminą,
reprezentowaną przez :
1. Kazimierz Fudala - Wójt Gminy
2. Anna Dziuban - Skarbnik Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Rzepiennik
Strzyżewski.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.

Dziennik Urzędowy
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§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 68 033 zł (słownie: sześćdziesiąt
osiem tysięcy trzydzieści trzy złote) na wykonanie
tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości
zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 68 033 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 12 8589 0006 0120 0000 0592 0001
w Banku
Bank
Spółdzielczy
w Krakowie
O/Rzepiennik Strzyżewski w następujący sposób:
100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni
od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz
z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur
wystawionych przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.

Poz. 3556,3557
§ 6.

1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie

Gmina Rzepiennik
Strzyżewski

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
dr inż. Kazimierz Fudala

Wicestarosta
Mirosław Banach

Skarbnik
Anna Dziuban
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POROZUMIENIE NR 12.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RADŁÓW
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K relacji Jadowniki - Radłów w miejscowości Radłów
i drogi nr 1340K relacji Mokrzyska - Łęg Tarnowski w miejscowości Radłów.
zawarte w dniu 8 czerwca 2011r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

art. 8 ust. 2a, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)

1. Mieczysława Krasa -Starostę

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K i 1340K w Radłowie".

2. Mirosław Banach -Wicestarosta
a Gminą Radłów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez:
1. Zbigniewa Mączkę - Burmistrza Radłowa
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) oraz

§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Radłów.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396

– 24528 –

1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 130 735 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięc złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości
zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.

1. Dotację w kwocie 130 735 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 26 8589 0006 0240 0000 0026
0007 w Banku BSR w Krakowie Oddział w Radłowie
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania
pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót
oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.

Poz. 3557,3558
§ 6.

1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina
Radłów

Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras

Burmistrz Radłowa
Zbigniew Mączka

Wicestarosta
Mirosław Banach
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POROZUMIENIE NR 9.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RYGLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie remontu chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1357K i nr 1385K w m. Ryglice.
zawarte w dniu 28.04.2011 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

Ołpiny, w m. Ryglice (ul. Tarnowska) oraz nr 1385K
Jasło - Ryglice - Tuchów w m. Ryglice (ul. Tuchowska)".

1. Mieczysława Krasa -Starostę

1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Ryglice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.

2. Mirosław Banach -Wicestarosta
a Gminą Ryglice, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez:
1.Teresę Połoska Burmistrza Miasta i Gminy.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. "Remont chodników w ciągu dróg
powiatowych: nr 1357K Tarnów - Ryglice - Żurowa -

§ 3.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 71 526,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych, groszy
00/100 ) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości
zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

Dziennik Urzędowy
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3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 71 526,00 Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 94 8589 0006 0050 0000 0084 0001
w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie
o/Ryglice w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru
zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru
robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczania dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.

Poz. 3558,3559

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Ryglice
Burmistrz Miasta i Gminy
Teresa Połoska

Wicestarosta
Mirosław Banach
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ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA NR 11/09 ZAWARTEGO W DNIU 10 MARCA 2009 R. W TARNOWIE
POWIATU BOCHEŃSKIEGO, BRZESKIEGO, DĄBROWSKIEGO, TARNOWSKIEGO I GMINY ŻEGOCINA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych,
uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych
spisany pomiędzy:
Powiatem Bocheńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Jacek Pająk
Wicestarosta - Tomasz Całka
Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Andrzej Potępa
Wicestarosta - Ryszard Ożóg
Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Tadeusz Kwiatkowski
Wicestarosta - Robert Pantera
Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Mieczysław Kras
Wicestarosta - Mirosław Banach
Gminą Żegocina, reprezentowaną przez:
Wójta - Jerzego Błoniarza
przy udziale
skarbnika Gminy - Rozalii Pączek - Rudek
§ 1. W cytowanym powyżej Porozumieniu wprowadza się zmiany
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt „Planu turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych” o którym
mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez
Strony Porozumienia.”
2) w § 3 w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku mniejszej liczby pracowników
młodocianych niż 15 osób w jednym zawodzie
dopuszcza się organizację grup dwuzawodowych.”
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zajęć
edukacyjnych w ramach dokształcania turnusowego dokonują dyrektorzy szkół, zgodnie
z polityką kadrową prowadzoną przez Strony
Porozumienia.”
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozliczenia turnusów dokształcania pracowników młodocianych, dokonuje się indywidualnie
dla każdej grupy dokształcającej się w zawodzie.
Rzeczywisty koszt kształcenia jednego pracownika młodocianego oblicza się według algorytmu, jako: sumę iloczynów liczby godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, zgodnie z planem zajęć
edukacyjnych dla danego zawodu w danym ro-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 396
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ku szkolnym, i stawki godzinowej ich osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi obliczonymi zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 z późn.
zm.), i wynagrodzenia opiekuna grupy w wysokości połowy miesięcznej kwoty wynagrodzenia
nauczyciela za prowadzenie wychowawstwa,
której wysokość jest określona odrębnie przez
strony niniejszego Porozumienia, podzieloną
przez liczbę pracowników młodocianych zapisanych w dzienniku tej grupy. Zasadę obliczania
rzeczywistego kosztu kształcenia jednego pracownika młodocianego, z wyłączeniem kwoty
wynagrodzenia za prowadzenie wychowawstwa
stosuje się również do zajęć realizowanych
w formie konsultacji indywidualnych.
5) w § 6 w ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
„1) obsługi administracyjno – biurowej w wysokości 1,00 zł., zarówno w okresie wiosennego jak
i jesiennego dokształcania.”
„2) korzystania z wyposażonej w środki dydaktyczne sali lekcyjnej, w tym uwzględniającej
media, w wysokości przypadającej indywidualnie na każdego pracownika młodocianego, obliczonej odrębnie dla każdej grupy według algorytmu: iloczyn kwoty korzystania z sali lekcyjnej
wraz z mediami w wysokości 5,00 zł. za godzinę
lekcyjną (45 minut) i liczby godzin zajęć edukacyjnych podzielony przez liczbę pracowników

Poz. 3559,3560
młodocianych w grupie według listy w dzienniku zajęć z uwzględnieniem pracowników młodocianych o których mowa w § 7.”

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 3. Porozumienie sporządza się w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.
§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Starosta Bocheński
Jacek Pająk
Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

Wicestarosta Bocheński
Tomasz Całka
Wicestarosta Brzeski
Ryszard Ożóg

Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski

Wicestarosta Dąbrowski
Robert Pantera

Starosta Tarnowski
Mieczysław Kras

Wicestarosta Tarnowski
Mirosław Banach

Wójt Gminy Żegocina
Jerzy Błoniarz

Skarbnik Gminy
Rozalia Pączek - Rudek
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ANEKS NR 1.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Skrzyszów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K
relacji Lisia Góra-Zaczarnie -Wola Rzędzińska-Ładna -Skrzyszów-Łękawka w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej
w ciągu drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów-Ryglice-Żurowa -Ołpiny w m. Skrzyszów.
z dnia 2 czerwca 2011r do porozumienia nr 10.2011
z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w m. Łękawica oraz
ścieżki rowerowej droga powiatowa nr 1357K w m.
Skrzyszów zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarostę

dziewiętnaście złotych) zastępuje się kwotą 96 478 zł
(słowie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych).
§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.
§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez:
1. Marcina Kiwiora - Wójt Gminy Skrzyszów
w sprawie budowy budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1376K w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej droga powiatowa nr 1357K w m. Skrzyszów.
§ 1. W porozumieniu w związku ze zwiększeniem
kwoty dotacji o 32 159 zł (słowie: trzydzieści dwa tysiące
sto pięćdziesiąt dziewięć złotych ) wprowadza się następujące zmiany: w § 4 w ust. 1 i w § 5 ust. 1 kwotę
64 319 zł (słowie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
3560

Starostwo
Powiatowe Tarnów
Starosta
Mieczysław Kras
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Mirosław Banach

Gmina
Skrzyszów
Wójt Gminy
Marcin Kiwior
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POROZUMIENIE NR 10.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376K w m. Łękawica oraz ścieżki rowerowej droga
powiatowa nr 1357K w m. Skrzyszów.
zawarte w dniu 28.04.2011 r. w Tarnowie pomiędzy
Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosław Banach -Wicestarosta
a Gminą Skrzszów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez:
1.Marcina Kiwiora - Wójt Gminy Skrzyszów
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji budowę chodnika w miejscowości Łekawica
w pasie drogi powiatowej 1376K Ładna - Skrzyszów Łękawka oraz budowy ścieżki rowerowej w Skrzyszowie
w pasie drogi powiatowej 1357K Tarnów - Ryglice Żurowa - Ołpiny.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Skrzyszów.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 64 319 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości
zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 64 319,00 zł Powiat przekaże na
rachunek Gminy nr 67 8589 0006 0250 0925 0542
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0001 w Banku Spółdzielczym rzemiosła w Krakowie, oddział w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 7 w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz
kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę
zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras
Wicestarosta
Mirosław Banach

Gmina
Skrzyszów
Wójt Gminy
Marcin Kiwior
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ANEKS NR 1.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY TUCHÓW
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Tuchów na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1400K
relacji Tuchów -Pleśna w m. Tuchów oraz nr 1398K relacji Rzuchowa - Pleśna- Siedliska w m. Siedliska.
z dnia 2 czerwca 2011r do porozumienia nr 6.2011 z dnia
13 kwietnia 2011r w sprawie budowy chodnika w ciągu
dróg powiatowych nr 1400K w m. Tuchów oraz nr
1398K w m. Siedliska zawarty pomiędzy Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez:

dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych) zastępuje się
kwotą 119 949 zł ( słowie: sto dziewiętnaście tysięcy
dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych)
§ 2. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Mieczysława Krasa - Starostę

§ 3. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę

§ 4. Aneks do porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

a Gminą Tuchów reprezentowaną przez:
1. Mariusza Rysia - Burmistrza Gminy
w sprawie budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych
nr 1400K relacji Tuchów -Pleśna w m. Tuchów oraz
nr 1398K relacji Rzuchowa - Pleśna- Siedliska w m. Siedliska.
§ 1. W porozumieniu w związku ze zwiększeniem
kwoty dotacji o 39 983 zł (słownie: trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote) wprowadza
się następujące zmiany: w § 4 w ust.1 i w § 5 ust.1 kwotę 79 966 zł (słowie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

Starostwo
Powiatowe Tarnów
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Tuchów
Burmistrz Gminy
Mariusz Ryś

Wicestarosta
Mirosław Banach
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POROZUMIENIE NR 6.2011
BURMISTRZA TUCHOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1400K w m. Tuchów oraz nr 1398K w m. Siedliska.
zawarte w dniu 13.04.2011r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K
Rzuchowa - Pleśna -Siedliska w Siedliskach - Etap III

1. Mieczysława Krasa -Starostę

1. Mariusza Rysia - Burmistrza Tuchowa

1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tuchów.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizacje zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzacje powykonawczą wykonanych robót.

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w §3 w następujący sposób:

§ 1. Powiat i gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 19 ust. 4 ustawy 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

1. Powiat zabezpieczy na swoim budżecie dotacje
w wysokości 79 966 zł (słowie: siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć
złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania jednak nie mniej niż 50% łącznej wysokości
zadań określonych w §2 porozumienia.
3. W ramach kwoty, którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.

2. Pawła Augustyna - Etatowego Członka Zarządu Powiatu
a Gminą Tuchów zwaną dalej Gminą reprezentowaną
przez:

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie pn.
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Tuchów Pleśna nr 1400K ( ul. Sobieskiego w Tuchowie) Etap II.

§ 3.
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§ 5.
1. Dotację w kwocie 79 966 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 04 8627 0001 2023 9000 2658 0001
w Banku - Bank Spółdzielczy w Bieczu w następujący sposób: - 100% dotacji zostanie przekazane
w terminie 14 dni od dnia odbioru zadań pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadań wraz z protokołem odbioru oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku, gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1 to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczania dotacji
upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011roku.
2. Odbiór końcowy zrealizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji w stosunku do
wykonawcy zadań wykonuje Gmina.

Poz. 3563,3564

4. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek
Powiatu - w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo
Powiatowe w Tarnowie
Starosta
Mieczysław Kras

Gmina
Tuchów
Burmistrz Tuchowa
Mariusz Ryś

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Tarnowskiego
Paweł Augustyn
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług
świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.
zawarte w Limanowej, pomiędzy:
Powiatem Limanowskim, reprezentowanym przez:
1. Jana Puchałę - Starostę Limanowskiego
2. Franciszka Dziedzinę - Wicestarostę Limanowskiego
a
Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez:
1. Józefa Tomala - Starostę Myślenickiego
2. Tomasza Susia - Wicestrostę Myślenickiego
§ 1. Powiat Myślenicki zobowiązuje się, w miarę
posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Powiatu
Limanowskiego, o których mowa w art. 51 a ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami), możliwość korzystania z usług Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sułkowicach, finansowanych
z budżetu państwa.
§ 2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej będą informować mieszkańców
Powiatu Limanowskiego z zaburzeniami psychicznymi
o możliwości korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach oraz ich zakresie.

§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach będzie świadczył usługi mieszkańcom Powiatu Limanowskiego na poziomie określonym w art. 51 a ust. 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami)
oraz § 14-20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Dz. 238
poz. 1586).
§ 4. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu
Limanowskiego, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach będą
przyjmowały wnioski mieszkańców i kompletowały
niezbędną dokumentację, umożliwiającą skierowanie
danej osoby przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach.
§ 5. O przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach decyduje kierownik tego Domu.
§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zgody każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie zawiera się na 3 lata tj. do dnia
31.07.2014 r.
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§ 8. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Starosta Limanowski
Jan Puchała
Wicestarosta Limanowski
Franciszek Dziedzina
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§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej
ze stron.
Starosta Myślenicki
Józef Tomal
Wicestarosta Myślenicki
Tomasz Suś
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
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 Urzędowego 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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