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Rozdział I 

Informacja o Zespole  
 

§ 1 

 

1. Zespół Szkół nr 2  im. Tadeusza  Kościuszki w Garwolinie, zwany dalej Zespołem, 

składa się z: 

1) Technikum nr 2 w Garwolinie, 

2) Branżowej Szkoły I stopnia w Garwolinie. 

2. Adres Zespołu: 

           08-400 Garwolin 

           ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20 

3. Zespół prowadzi oddziały jednozawodowe:  

1) dla uczniów technikum w zawodach: 

a) technik budownictwa, 

b) technik elektryk, 

c) technik informatyk, 

d) technik pojazdów samochodowych, 

e) technik usług fryzjerskich, 

f) technik żywienia i usług gastronomicznych, 

2) w branżowej szkole I stopnia: 

a) dla uczniów i młodocianych pracowników w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych, 

b) dla uczniów w zawodzie kucharz. 

4. Zespół może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej w obszarach, 

w których prowadzi kształcenie. 

5. Każdy rok szkolny w Zespole Szkół nr 2 podzielony jest na dwa semestry. 

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Technikum nr 2 

w Garwolinie, Branżowej Szkoły I stopnia w Garwolinie oraz słuchaczy kształcących się 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

3)  nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

Zespołu, 
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4)  Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w 

Garwolinie. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Garwoliński z siedzibą przy ulicy 

Mazowieckiej 26 w Garwolinie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  

Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu. 

§ 3 

1. Zespół zapewnia w szczególności: 

- sprawne i efektywne zarządzanie szkołami, 

- efektywne wykorzystanie środków finansowych, 

- równy dostęp do m.in. biblioteki, świetlicy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

bazy dydaktycznej. 

2. Cele szczegółowe i zadania zawarte są w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

 

Rozdział III 

Organy Zespołu  

 

§ 4 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organa Zespołu działają na podstawie opracowanych regulaminów i zobowiązane są do 

podejmowania decyzji w granicach kompetencji oraz współdziałają ze sobą. 

3. Zasady działania poszczególnych organów Zespołu mają na celu: 

1) gwarantowanie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji, 

2) umożliwienie poszukiwania rozwiązań w różnych trudnych sytuacjach konfliktowych 

wewnątrz Zespołu, 

3) zapewnienie bieżącego przepływu informacji pomiędzy organami Zespołu o 

podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

 

§ 5 
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1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Zespołu oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych            

w Zespole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich 

przewodniczących, 

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, 

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg matury i  egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, 

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności Zespołu, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do 
możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.  

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie Zespołu, 

17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie Zespołu,  

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

19) skreślenie ucznia z listy uczniów, 

20) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, 
na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów, 

21) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej 
szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu 
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prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 
sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być 
zagrożone zdrowie uczniów; 

22) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 21), dyrektor zawiadamia organ nadzorujący;  

23) zarządza nauczanie na odległość w stosunku do uczniów przebywających na 
kwarantannie i nie chorujących. 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, 

należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w zespole nauczycielami i 

pracownikami niebędącymi nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników Zespołu, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Zespołu, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu, którzy mają 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w Zespole, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Zespół, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

 

§ 6 

1. Dyrektor Zespołu wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

2. Zarządzenia Dyrektora  podlegają ogłoszeniu na tablicy w pokoju nauczycielskim lub przez 

elektroniczne środki przekazu.  

   § 6a 

 

1. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za 
organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  

2. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 
należy: 



7 

 

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów                          w 

zdalnym nauczaniu; 

2)  wybór, we współpracy z nauczycielami , technologii informacyjno-komunikacyjnych które są 

wykorzystywane do prowadzenia zdalnego kształcenia;  

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej 

technologii informacyjno-komunikacyjnej; 

4)  ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji 

zadań; 

5) zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji 

w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców                               i 

nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) we współpracy z nauczycielami, określa: 

a)  dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji, 

b)  oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

c) tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu 

nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,  

d)   sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Statutach szkoły 

[WZO], 

8) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć w 

okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

9) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia 

efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów. 

 

§ 7 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Zespołu, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Zespołu, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,  

7) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Zespole oraz odwoływania z tych 

stanowisk. 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut, 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska 

kierowniczego w Zespole, 

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady 
pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji lub zalogowanie w dzienniku 
elektronicznym. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w 

wymienionym regulaminie. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w 
szkole lub w formie zdalnej  przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku 
z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych 
zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

 

 

§ 8 

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  
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3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Zespołu, 

2) wspieranie działalności statutowej Zespołu oraz możliwość gromadzenia w tym celu 

funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na 

stanowisko Dyrektora Zespołu. 

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny.  

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin. 

7. Rada Rodziców może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

§ 9 

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 

2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem. 

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem, 

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.  

 

4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin 

Klubu, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w 

uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców. 

 

5. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz  ustala strukturę Rady 

Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie. 

 

6. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, 
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diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej. 

 

7. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 

(opiekunów prawnych). 

8. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego  

 i środowiska naturalnego. 

 

9. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu  

 w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

 

10. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę 

sprawuje nauczyciel szkoły. 

110. W szkole działa Szkolne Koło Caritas. Szczegółowe zasady działania określa regulamin 

Szkolnego Koła Caritas Diecezji Siedleckiej, będący odrębnym dokumentem. 

 

 

§ 10 

1. Organy Zespołu pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

Statutu i planów pracy Zespołu. 

2. Organy Zespołu zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w Zespole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o 

bieżące informowanie innych organów Zespołu o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Zespołu. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Zespołu, rozstrzyga Dyrektor Zespołu, 

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. Jeżeli w sporze pozostaje Dyrektor Zespołu konflikt 

rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego lub organ prowadzący , właściwy ze względu na 

podmiot/ przedmiot sporu. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Zespołu 

 

§ 11 

Organizacja szkół wchodzących w skład Zespołu przedstawiona jest w statutach tych szkół. 

 

Rozdział V 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 12 
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego omówiony jest w statutach szkół 

wchodzących w skład Zespołu. 
 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 

§ 13 

Stosowne zapisy zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.  

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 14 

1. Przepisy dotyczące uczniów, ich praw i obowiązków, nagród i kar znajdują się w 

statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Zasady rekrutacji do poszczególnych szkół określają odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów 

 

§ 15 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów przedstawione są w statutach poszczególnych szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

 

§ 16 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej o następującej  treści: 

Zespół Szkół  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

08-400 Garwolin, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20 

Tel./fax (25)682-21-00, 682-32-62 

NIP: 826-14-05-728; REGON: 712348864 

2. Zespół używa dużej i małej pieczęci, z godłem państwowym w środku i nazwą Zespołu                 

w otoku. 
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3. Zespół posiada własny sztandar i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny jest odrębnym 

dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.  

4. Ustala się Dzień Patrona (tzw. Tadeuszki) – imieniny Tadeusza. 

5. Warunki stosowania sztandaru Zespołu zawarte są w Ceremoniale szkolnym. 

6. Zespół  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej 

urzędowania. 

7. Zespół jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 17 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Zespołu i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor Zespołu oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

Zespołu. 

5. Dyrektor Zespołu jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu 

jednolitego Statutu. 

6. Dyrektor Zespołu, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

7. Tekst jednolity statutu przedkłada się do wglądu organowi prowadzącemu. 

8. Statut Zespołu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 23 października 2020r.                               

i obowiązuje    z dniem uchwalenia. 

 

Zmiany: 

- uchwała Rady Pedagogiczne z dnia 2 kwietnia 2020; tekst jednolity 2 kwietnia 2020; 

- uchwała Rady Pedagogiczne z dnia 9 września 2020; tekst jednolity 10 września 2020; 

- uchwała Rady Pedagogiczne z dnia 9 grudnia 2020; tekst jednolity 10 grudnia 2020; 

-  

 

  


