Uchwała nr 9 w roku szk. 2015/2016
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół nr 4

Na podstawie 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) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015,
poz. 843, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach:
§ 2 ust. 2. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymuje brzmienie:
2. Technikum, o którym mowa w ust. 1. pkt 2. kształci w zawodach:
1) technik ekonomista,
2) technik handlowiec,
3) technik hotelarstwa,
4) skreślony
5) technik żywienia i usług gastronomicznych,
6) skreślony
7) technik obsługi turystycznej,
8) technik technologii żywności.
§23 ust. 11. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymuje brzmienie:
11. Biblioteka gromadzi, wypożycza, udostępnia uczniom klas pierwszych i drugich
Gimnazjum podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe.
§ 31, ust.1. pkt 1. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań nauczyciela należy:
1) Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w szkole
i poza nią, na wycieczkach, rajdach, biwakach i innych formach działalności
turystycznej i rekreacyjnej, a także realizowanie innych zajęć i czynności
wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych
i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
§ 40 ust. 1. pkt 11. i 15. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymują brzmienie:
1. Uczniowie Zespołu mają obowiązek:
11) uczniowie kształcący się w zawodach, zgodnie ze specyfiką zawodu: technik
hotelarstwa oraz technik handlowiec mają obowiązek posiadać strój służbowy
i aktualną książeczkę zdrowia; technik żywienia i usług gastronomicznych ma
obowiązek posiadać strój roboczy oraz aktualną książeczkę zdrowia; technik
ekonomista - strój służbowy; technik obsługi turystycznej - strój służbowy; technik
technologii żywności - strój roboczy i aktualną książeczkę zdrowia.
15) Charakterystyka obowiązujących strojów uczniowskich:

a) za galowy strój uczniów gimnazjum i technikum uznana zostaje biała bluzka
(koszula) i ciemna spódnica lub spodnie;
b) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik hotelarstwa uznaje się:
spódnicę, marynarkę, kamizelkę, białą bluzkę i krawat, a chłopców
kształcących się w tym zawodzie – spodnie, marynarkę, kamizelkę, białą
koszulę i krawat;
c) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik ekonomista uznaje się strój
galowy;
d) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik handlowiec uznaje się:
spódnicę, białą bluzkę i krawat, a chłopców kształcących się w tym zawodzie –
spodnie, biała koszula i krawat;
e) strój roboczy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych określa
regulamin pracowni gastronomicznej;
f) za służbowy strój uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej uznaje się:
spódnicę, marynarkę, kamizelkę, białą bluzkę i apaszkę, a chłopców
kształcących się w tym zawodzie – spodnie, marynarkę, kamizelkę, białą
koszulę i krawat;
g) strój roboczy w zawodzie technik technologii żywności określają regulaminy
pracowni specjalistycznych.
§ 48 c ust. 1. pkt 17., 23. i 24. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach otrzymują brzmienie:
1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
17) Kolumny ocen są opatrzone symbolem zgodnie z PZO, a w szczególności: P – praca
klasowa (kolor czerwony), PP – poprawa pracy klasowej, O – odpowiedzi ustne, K –
kartkówki, D – praca domowa, A – aktywność na zajęciach, Zp – zadanie praktyczne,
R – praca dodatkowa, Pr – przewidywana ocena roczna (kolor zielony).
23) Po pierwszym półroczu rodzice (opiekunowie) ucznia otrzymują pisemną informację
o ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. Na miesiąc przed wystawieniem
ocen rocznych wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) o przewidywanych
ocenach rocznych, w tym niedostatecznych. Wpisywane są one kolorem zielonym
w rubryce: przewidywana ocena roczna. Fakt powiadomienia rodziców (opiekunów
prawnych) zostaje potwierdzony podpisem rodziców (opiekunów prawnych) na liście
obecności z tematyką zebrania, znajdującą się w „teczce wychowawcy”. Nie używa
się koloru zielonego do wystawiania innych ocen.
24) Nie wcześniej niż na tydzień przed radą klasyfikacyjną nauczyciele poszczególnych
zajęć edukacyjnych informują ucznia o proponowanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wpisując oceny do dziennika lekcyjnego
w rubryce przeznaczonej na ocenę roczną, a wychowawca o przewidywanej ocenie
zachowania.
§ 48 g ust.1. pkt 1., 2., 3., 4., 7. Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
- wyraz „semestralna” zastępuje się wyrazem „śródroczna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

