Uchwała nr 7 w roku szkolnym 2015/2016
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
Na podstawie § 8 Załącznika Nr 5a do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z
2001 r., Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach:
§ 7 Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymuje brzmienie:
1.

Sposób wykonywania zadań Technikum:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone są w oddziałach lub z podziałem na grupy; podział na grupy
jest dostosowany do planu nauczania,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) skreślony,
5) skreślony.

2. Organizacja praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 4:
1) Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w Technikum nr 4 w Suwałkach w formie praktyki
zawodowej, zgodnie z kierunkami kształcenia i obowiązującymi przepisami.
2) Praktyki zawodowe mogą być prowadzone u pracodawców.
3) Podstawą organizowania praktyki zawodowej w technikum jest umowa zawarta między
Dyrektorem Szkoły a pracodawcą.
4) Szczegółowe zasady organizowania praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy oraz
regulamin organizacji praktyk zawodowych.
5) Bezpośredni nadzór nad realizacją praktycznej nauki zawodu sprawuje wicedyrektor.
6) Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem praktyk zawodowych
ustalonym przez wicedyrektora zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
7) Praktyka zawodowa jest częścią składową programu nauczania. Uczniowie mają obowiązek
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w wybranych przez szkołę miejscach.
8) Uczniowie mogą złożyć propozycję miejsc odbywania praktyki zawodowej.
9) Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może
przekraczać 8 godzin.
10) Praktyka zawodowa może być organizowana w czasie całego roku szkolnego, w tym również
ferii letnich.
11) Podczas odbywania praktyki zawodowej uczeń podlega przepisom Statutu Szkoły, a także
przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, w którym odbywa praktykę zawodową.
12) Uczeń odbywający praktykę zawodową musi posiadać ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz aktualną książeczkę zdrowia zgodnie ze specyfiką zawodu.
13) Na zakończenie praktyki zawodowej uczeń otrzymuje ocenę zgodnie z obowiązującą skalą
ocen.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

