UCHWAŁA Nr XXVII/180/2005
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie: utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego technikum na
podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, oraz przekształcenia
szkoły policealnej, kształcącej w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik
agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia w
policealną szkołę średnią o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, na podbudowie
szkoły średniej, kształcącą w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik
agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia,
technik logistyk, technik bhp, technik organizacji usług gastronomicznych, technik
organizacji usług turystycznych, technik organizacji reklamy, wchodzących w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, im.
Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10
Na podstawie art. 4 ust. l i art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) zm.: z 2002
roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.
1055, Nr 214, poz. 1806 oraz art. 5 ust. 5a, art. 5 c pkt l, art.9 ust. l, pkt 3 lit.d ,g, art. 58, ust.
1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity :Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 , poz. 2572) zm: z 2004 r. Dz. U Nr 69, poz. 624 ,Nr 109, poz. 1161, Nr 137, poz.
1304, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz art. 2c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 stycznia
1999 r. -Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,
poz. 1615, Nr 147, poz. 1644 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1615 ) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:
§1
Tworzy się z dniem l września 2005 r. czteroletnie technikum na podbudowie
gimnazjum, kształcące w zawodzie technik informatyk, wchodzące w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu
§2
1. Nadaje się akt założycielski czteroletniemu Technikum w brzmieniu, stanowiącym
załącznik Nr l do uchwały.
2. Technikum nadaje się statut stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały
§3
Przekształca się z dniem l września 2005 r. szkołę policealną, kształcącą w zawodach: technik
mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik
ochrony fizycznej osób i mienia w policealną szkołę średnią o okresie nauczania nie
dłuższym niż 2,5 roku, na podbudowie szkoły średniej, kształcącą w zawodach: technik
mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik
ochrony fizycznej osób i mienia, technik logistyk, technik bhp, technik organizacji usług

gastronomicznych, technik organizacji usług turystycznych, technik organizacji reklamy.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu zwróciła się z uprzejmą prośbą o utworzenie w ramach
zespołu z dniem l września 2005 roku czteroletniego Technikum dla młodzieży na
podbudowie programowej Szkoły Gimnazjalnej, kształcącej w zawodzie technik informatyk.
Utworzenie tego typu szkoły koresponduje ze strategiami rozwoju miasta i powiatu. Szkoła
posiada bardzo dobrze przygotowana kadrę do nauczania przedmiotów informatycznych oraz
dobrze wyposażoną pracownię internetową. Utworzenie tego typu szkoły daje młodzieży
możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i uzyskania kwalifikacji zgodnie z wymogami
rynku pracy i wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto Zespół zwrócił się z uprzejmą
prośbą o przekształcenie z dniem l września 2005 roku istniejącej w ramach zespołu, szkoły
policealnej na podbudowie programowej szkoły średniej, kształcącej w zawodach: technik
mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik
ochrony fizycznej osób i mienia w policealną szkołę średnią o okresie nauczania nie
dłuższym niż 2,5 roku, na podbudowie szkoły średniej, kształcącą w zawodach: technik
mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik
ochrony fizycznej osób i mienia, technik logistyk, technik bhp, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik organizacji usług turystycznych, technik organizacji reklamy. Jest
to już ostatni etap reformy ustroju szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Opracowała:

T. Wicher

Załącznik Nr l
do uchwały XXVII /180/ 2005
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 16 marca 2005 roku

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) zm.: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806 oraz art. 5 ust. 2, pkt
l, art. 58 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity :Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572) zm: z 2004 r. Dz. U Nr 69, poz. 624 ,Nr 109, poz. 1161. Nr 137,
poz. 1304, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781
Tworzy się z dniem 01 września 2005 roku

Technikum
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU
w Łowiczu
Siedziba szkoły:

99-400 Łowicz
ul. Blich 10

Typ szkoły:

czteroletnie Technikum
dla młodzieży na podbudowie
programowej Gimnazjum

Zawód

technik informatyk

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXVII/180/2005
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 r

STATUT TECHNIKUM
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŁOWICZU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

§1
Technikum jest publiczną szkołą dla młodzieży wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Swoją siedzibę ma w Łowiczu ,
ul. Blich 10.
Organem prowadzącym Technikum jest Powiat Łowicki.
Technikum realizuje 4-letni cykl kształcenia na podbudowie gimnazjum
Technikum kształci w zawodzie
- technik informatyk

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
§2
1. Celem działalności Technikum jest:
a) zapewniać warunki do realizacji nauki,
b) wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i
metod, właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie
umożliwiającym dalsze kształcenie,
c) rozbudzać i rozwijać indywidualnie zainteresowania ucznia,
d) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,
e) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
f) przygotować do wykonywania zawodu,
g) realizować przyjęte programy nauczania
h) realizować program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb
uczniów
i) wspierać ucznia poprzez zorganizowaną działalność psychologiczno – pedagogiczną
j) zapewnić przygotowanie zawodowe umożliwiające młodzieży dalsze kształcenie
zawodowe – specjalistyczne w krótkich formach kształcenia
k) przygotować absolwentów do działania przedsiębiorczego i podejmowania własnej

działalności gospodarczej oraz pracy w przedsiębiorstwach różnego typu
rozwijać poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur
Europy i świata
m) zapewnić realizację praktyk zawodowych zgodnie z podstawą programową
i
programem nauczania
l)

2. Szczegółowe cele i zadania kształcenia Technikum
a) szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, a w szczególności umożliwia otrzymanie dyplomu technika
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, uzyskania świadectwa
maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego jak również otrzymania świadectwa
ukończenia technikum, które uprawnia do podjęcia nauki w szkole policealnej.
Świadectwo maturalne uprawnia do podjęcia nauki w wyższych uczelniach.
b) zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego ustaloną dla technikum oraz kształcenia
w zawodach
realizowane zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych
zawodach, określonymi w odrębnych przepisach, są organizowane w oddziałach.
c) zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw
programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są
organizowane w oddziałach lub zajęciach międzyoddziałowych albo
międzyszkolnych.
d) zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na
terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkól wyższych,
pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, oraz przez pracowników tych
jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
e) w trakcie nauki organizowane są zgodnie z planem nauczania praktyki zawodowe.

ROZDZIAŁ III.
Organy Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
§3
Organy Technikum i ich kompetencje zawarte są w Statucie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. T. Kościuszki w rozdziale III, § 18,19,20,22,24.
ROZDZIAŁ IV
Wewnątrzszkolny System Oceniania
§4
1. Cel, zakres, skalę, formy, kryteria oceniania zawarte są w Statucie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. T. Kościuszki w rozdziale IV § 26, 26a, 27, 27a, 27b,

28, 28a, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 30, 31, 32, 32a, 32b, 33.
ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy
§8
1. Organizacja pracy zawarta jest w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
RCKU im. T. Kościuszki, rozdział V § 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
§9
1. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z planem nauczania dla Technikum
zakładach pracy

w

ROZDZIAŁ VI
Pracownicy
§ 10
1. Pracownicy Technikum - jak w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU
§ 53, 54, 55, 56, 57, 58.

ROZDZIAŁ VII
Uczniowie Technikum
§ 11.
1. Kryteria Rekrutacji do Technikum
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. roku w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
z 2001 r. nr 97 , poz. 1054).
1) Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty
bezpośrednio w Zespole:
2) Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
3) Absolwenci gimnazjów, będących laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w
niniejszym dokumencie.
4) Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w
gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt.

5) Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na
świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 62 pkt.
6) Punkty za oceny są przyznawane z języka polskiego i 3 wybranych przedmiotów:
a) matematyka
b) informatyka
c) język obcy
Punkty są obliczane według następujących zasad:
a) ocena celujący – 14 punktów
b) ocena bardzo dobry – 12 punktów
c) ocena dobry – 10 punktów
d) ocena dostateczny – 6 punktów
e) ocena dopuszczający – 2 punkty
f) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów
Liczba punktów możliwych do uzyskania za dodatkowe osiągnięcia wynosi 38 pkt.
9) Punkty za osiągnięcia kandydata umieszczone na świadectwie ukończenia
gimnazjum przyznawane są wg następujących zasad:
uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty (wymienionych w załączeniu do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie
terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadpodstawowych...):
jeden tytuł – 8 punktów
dwa i więcej tytułów – dodatkowo 4 punkty
zajęcie 1-6 miejsca w imprezach sportowych indywidualnych lub
1-4 miejsca w dyscyplinach zespołowych na szczeblu wojewódzkim:
w jednej dyscyplinie – 6 punktów
w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,
zajęcie 1-3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim:
w jednym konkursie – 5 punktów,
w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 1 punkt,
zajęcie 1-3 miejsca w imprezach sportowych na szczeblu powiatowym
– 3 punkty
zajęcie 1-3 miejsca w konkursach artystycznych na szczeblu powiatowym
– 3 punkty
aktywne działanie na rzecz innych ludzi np.: w formie wolontariatu, pracy w organizacjach –
3 punkty
zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego – do 3 punktów
10) W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności
następujące kryteria:
a) uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
b) uzyskana liczba punktów za świadectwo,
c) uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
d) uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
e) uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
f) uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
g) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej
w sprawie
ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydata.

11) O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej
samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. W przypadku
braku miejsc szkoła wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną
przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być
podstawą do przyjęcia w innej szkole.
§ 12.
1. Dzieci i młodzież niepełnosprawną obejmuje się opieką, wychowaniem i kształceniem na
podstawie orzeczenie kwalifikującego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej publicznej poradni specjalistycznej.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki
specjalnej oraz higieny pracy umysłowej
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i
poszanowanie godności
3) korzystanie z doraźnej pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami
4) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
6) rozwijania zainteresowań
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce
8) pomocy w przypadku trudności w nauce
9) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
3. Uczeń ma obowiązek;
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły
2) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
3) przestrzeganie zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę
5) punktualnego stawiania się w szkole
6) przedkładania zwolnień lekarskich całorocznych i semestralnych z wychowania
fizycznego wystawianych tylko przez lekarzy poradni specjalistycznych.
§ 13.
1. Nagrody
1) Nagrody i wyróżnienia określono w rozdziale IV § 34 Statutu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. T. Kościuszki w Łowiczu
§ 14
1. Kary
Kary dotyczące uczniów zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

RCKU im. T. Kościuszki w Łowiczu w § 35, 35a, 35b.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 15
1.

Postanowienia końcowe zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w rozdziale VIII § 64, 65, 66.
§ 16

1.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

