
UCHWAŁA nr 1/2020/2021 

 

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie im. Marii Dąbrowskiej 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w statutach szkół 

 

 

 

na podstawie art. 72 ust.1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.                                                        

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  

 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W statucie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

wprowadza się następujące zmiany: 

      1. W  § 3. ust. 1. pkt 1dodaje się literę e w brzmieniu: ,,monter sieci i instalacji 

sanitarnych (nr zawodu 712618)”. 

2. W  § 3. ust.1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: 

a) technik rachunkowości (nr zawodu 431103), 

b) technik reklamy (nr zawodu 333907), 

c) technik ekonomista (nr zawodu 331403), 

d) technik żywienia i usług gastronomicznych (nr zawodu 343404), 

e) technik handlowiec (nr zawodu 522305), 

f) technik hotelarstwa (nr zawodu 422402)”. 

3. W  § 3. skreśla się ust.1. pkt 4. 

4. W  § 3. skreśla się ust.1. pkt 5. 

5. W  § 3. skreśla się ust.1. pkt 6. 

6. W  § 3. skreśla się ust.1. pkt 7. 

7. W  § 3. skreśla się ust.1. pkt 8. 

8. W  § 3. ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie ,,Technikum Nr 2”. 



9. W  § 3. skreśla się ust. 2 pkt 3. 

10. W  § 3. skreśla się ust. 2 pkt 4. 

11. W  § 3. skreśla się ust. 2 pkt 5. 

12. W  § 3. skreśla się ust. 2 pkt 7. 

13. W  § 3. skreśla się ust. 2 pkt 8. 

14. W  § 5.  ust.1. otrzymuje brzmienie:,, Organami zespołu są: 

1) dyrektor zespołu; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców”. 

15.  W  § 5. skreśla się ust. 2. 

16. W  § 5. w ust.4. po wyrazie ,,zespołu” stawia się kropkę i skreśla się wyrazy: 

 ,,z zastrzeżeniem pkt. 2” 

17. W  § 7. skreśla się ust.4. 

18. Skreśla się Rozdział 4. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

    /-/ Mariola Sulima 

 

 

 

 

 


