
UCHWAŁA NR 17/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chełmży 

z dnia 12.01.2016 r. 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Chełmży. 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół  

w Chełmży uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 99a ust. 1 Statutu, poprzez uchylenie następującego zapisu: „sformułowaną 

na drukach przygotowanych przez szkołę”, nadając brzmienie: „Uczniowie usprawiedliwiają 

nieobecność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zwolnieniem lekarskim lub pisemną 

prośbą rodziców lub opiekuna prawnego.” oraz uchyla się ust. 2 i 3 paragrafu 99a.   

§ 2. Dodaje się w ust. 9 PODSTAWA PRAWNA STATUTU zapis: „Rozporządzenie MEN  

z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 186 z poźn. zm.)”; 

§ 3. Dodaje się w § 1 ust. 2 pkt 11. W brzmieniu: „KKZ – należy przez to rozumieć 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe” i pkt 12 „KNO – należy przez to rozumieć Kształcenie na 

Odległość”; 

§ 4. Dodaje się § 8a ust.1 w brzmieniu: „W celu umożliwienia uzyskania i uzupełnienia 

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Szkoła prowadzi kształcenie  

w formach pozaszkolnych, jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Mogą być one 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO).” 

§ 5. Dodaje się § 8a ust. 2 w brzmieniu: „Zasady organizacji KKZ reguluje „Regulamin 

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.”; 

§ 6. Dodaje się § 8b ust. 1 w brzmieniu: „Kształcenie ustawiczne może być prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO).” 

§ 7. Dodaje się § 8b ust. 2 w brzmieniu: „Zasady organizacji KNO reguluje „Regulamin 

organizacji KNO w Zespole Szkół w Chełmży” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Statutu.” 

§ 8. Dodaje się do Statutu załączniki nr 1 „Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych” i nr 2 „Regulamin organizacji KNO w Zespole Szkół w Chełmży”. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca RP 
Dyrektor ZS w Chełmży 
Katarzyna Komakowska 



Załącznik do UCHWAŁY NR 17/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chełmży 

z dnia 12.01.2016 r. 

 

 

Decyzja Rady Pedagogicznej o zniesieniu obowiązku usprawiedliwiania nieobecności uczniów  

w szkole na drukach przygotowywanych przez sekretariat wynika z faktu, że w znacznym stopniu 

ogranicza to prawo rodziców do decydowania o dziecku. 

Zmiany dotyczące wprowadzenia zapisów regulujących funkcjonowanie Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych i Kształcenia na Odległość są ściśle związane z wprowadzeniem nowej formy kształcenia 

ustawicznego umożliwiającej zdobycie nowych kwalifikacji lub podniesienie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych osobom dorosłym. Kształcenie ustawiczne, wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy 

szkół dla dorosłych i uczestników kursów ma być prowadzone z wykorzystaniem metod  i form 

kształcenia na odległość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


