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STATUT 

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego 

 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Tekst jednolity, stan na dzień 17 października 2022 roku  

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§1.  

1. Szkoła nosi nazwę Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5  

im. Jana Pawła II w Lublinie. 

2. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ma swoją siedzibę w Lublinie przy  

ul. Elsnera 5. 

§2. Nauka w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim trwa 5 lat. Szkoła kształci 

w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404, technik hotelarstwa  

– 422402, technik organizacji turystyki – 422104. 

§3.  

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Lublin. Nadzór pedagogiczny sprawuje 

Lubelski Kurator Oświaty. 

2. Siedzibą organu prowadzącego jest Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1. 

§4.  

1. Pełna nazwa Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Lublinie używana jest na 

pieczęciach urzędowych o średnicy 36 mm oraz 20 mm. 

2. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o szkole należy przez to rozumieć 

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

w Lublinie. 

§5. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie jest publiczną szkołą ponadpodstawową. 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły 

§6.  

1. Główne cele pracy szkoły:  

1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły poprzez realizację podstaw programowych kształcenia 

ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych i podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego; 

2) ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji 

turystyki po zdaniu egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych 

w poszczególnych zawodach a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 
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3) zwracanie szczególnej uwagi na organizację praktycznej nauki zawodu 

realizowanej w pracowniach szkolnych i u pracodawców; jej wnikliwa analiza w celu 

konkretyzowania wiedzy w nowych sytuacjach praktycznych; 

4) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu z możliwością dostosowania się do 

zmieniającego się rynku pracy. 

2. Cele szczegółowe określa Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

§7. Skreślony.  

§8. Cele i zadania realizuje szkoła poprzez: 

1) zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) zajęcia pozalekcyjne dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego; 

4) praktyki zawodowe; 

5) staże zagraniczne; 

6) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

7) skreślony; 

8) funkcjonowanie samorządu szkolnego; 

9) pracę pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, pedagoga specjalnego doradcę 

zawodowego i zespołu wychowawców; 

10) współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dziecka i młodzieży; 

11) organizację zajęć religii/etyki; 

12) współpracę z rodzicami; 

13) współpracę ze szkolną służbą zdrowia; 

14) samokształcenie i doskonalenie nauczycieli; 

15) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego;  

17) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności 

w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

18) inne niż wymienione powyżej zajęcia edukacyjne, część tych zajęć może być 

prowadzona z udziałem osób spoza szkoły.  

§9. Skreślony. 

§10. Skreślony. 

Rozdział 3. Organy szkoły oraz ich kompetencje 

§11.  

1. Organy szkoły są wspólne dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

2. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor szkoły – Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

2) Rada szkoły – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

3) Rada pedagogiczna – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; 
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4) Rada rodziców – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; 

5) Samorząd uczniowski – wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

§12. Zasady powoływania, szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa 

Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.  

Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły 

§13. Szczegółowe zadania szkoły na dany rok szkolny oraz formy ich realizacji zawiera „Plan 

pracy szkoły” przygotowany na każdy rok szkolny przez wybranych przedstawicieli rady 

pedagogicznej i przyjęty do realizacji na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

§14. Formy pracy szkoły winny być podporządkowane zadaniom edukacyjnym 

wyznaczonym przez resort oświaty, odnośne przepisy prawne i nie mogą nosić znamion 

działalności służącej interesom partii politycznych. 

§15. 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników 

corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

chroniących, czynników ryzyka 

§16.  

1. W szkole:  

1) określa się organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami; 

2) organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

3) organizuje się wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; 

4) określa się organizację i realizację działań w zakresie wolontariatu; 

5) określa się formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebne jest wsparcie materialne; 

6) określa się zasady współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

7) budynek i teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

2. Szczegółowe zasady organizacji 1) – 6) określa Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana 

Pawła II w Lublinie. 

3. Dopuszcza się stosowanie również innych form pracy, zależnie od potrzeb państwa 

i szkoły. 

4. W szkole funkcjonują pracownie zawodowe oraz pracownie produkcyjne 

w Warsztatach Szkolnych Praktycznej Nauki Zawodu.  

4a. Szczegółowa organizacja pracowni zawodowych i Warsztatów Szkolnych 

Praktycznej Nauki Zawodu, w tym zakres zadań nauczycieli realizujących zajęcia na 
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terenie Warsztatów Szkolnych Praktycznej Nauki Zawodu zostały określone w Statucie 

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.  

§17. Skreślony. 

§18. Skreślony. 

§19. Skreślony.   

Rozdział 5. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§20. Zakres zadań i odpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników Szkoły określa 

Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

Rozdział 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§21. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Statut Zespołu Szkół nr 5 

im. Jana Pawła II w Lublinie. 

Rozdział 7. Organizacja zajęć edukacyjnych  

§22.  

1. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zasady organizacji kształcenia zdalnego określa Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana 

Pawła II w Lublinie. 

2. Zasady organizacji zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego:  

1) realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego  

i praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole zgodnie z obowiązującym planem 

zajęć; 

2) praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych; 

3) zajęcia pracowni technologii gastronomicznej (zajęcia praktyczne) w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych realizowane są w formie ćwiczeń 

indywidualnych wykonywanych przez uczniów w pracowniach technologii 

gastronomicznej oraz w formie pracy zespołowej w pracowniach Warsztatów 

Szkolnych Praktycznej Nauki Zawodu; 

4) zajęcia pracowni usług gastronomicznych i obsługi konsumenta (zajęcia 

praktyczne) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być 

realizowane w pracowniach zawodowych oraz w formie pracy zespołowej 

w pracowniach Warsztatów Szkolnych Praktycznej Nauki Zawodu; 

5) pozostałe zajęcia pracowni przedmiotowych (zajęcia praktyczne) w zawodach 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji 

turystyki realizowane są odpowiednio w pracowniach zawodowych; 

6) uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej realizują praktyki zawodowe 

zgodnie z planem nauczania; 

7) praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę u pracodawców na podstawie 

umów zawieranych między szkołą a zakładami pracy. Szczegółową organizację 

praktyk zawodowych określa regulamin praktycznej nauki zawodu organizowanej 

u pracodawcy. Regulamin zawiera: 

a) sposób zawierania umów, 

b) harmonogram praktyk,  
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c) wymiar czasu pracy uczniów, 

d) obowiązki stron umowy,  

e) prawa i obowiązki ucznia.  

§23. Skreślony. 

§24. Skreślony. 

§25. Skreślony.   

§26. Skreślony. 

Rozdział 8. Prawa i obowiązki uczniów 

§27. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony 

z listy uczniów szkoły; tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; rodzaje 

nagród i warunki ich przyznawania uczniom a także tryb wnoszenia zastrzeżeń; rodzaje kar 

stosowanych wobec uczniów i tryb odwołania się od kary określa Statut Zespołu Szkół nr 5 

im. Jana Pawła II w Lublinie. 

§28. Skreślony. 

Rozdział 9. Biblioteka szkolna 

§29. Zadania i organizację biblioteki szkolnej określa Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana 

Pawła II w Lublinie.  

Rozdział 10. Postanowienia dotyczące klas dotychczasowego czteroletniego technikum.  

§30. W okresie Technikum przejściowym od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 sierpnia 

2023r. Gastronomiczno-Hotelarskie prowadzi kształcenie w oddziałach I, II, III, IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum w zawodach: technik żywienia i usług 

gastronomicznych – 343404, technik hotelarstwa – 422402, technik organizacji turystyki – 

422104.  

§31. Do klas dotychczasowego czteroletniego technikum mają zastosowanie dotychczasowe 

przepisy dotyczące: 

1) podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

2) podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

3) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 

4) ramowych planów nauczania; 

5) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

§32. Zasady postępowania w przypadku braku promocji uczniów dotychczasowego 

czteroletniego technikum określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

§33. Skreślony. 

Rozdział 11. Postanowienia końcowe 

§34. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§35. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Szkoły.  
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§36. W prawach nieujętych w Statucie podstawą działania są postanowienia i zapisy Statutu 

Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

 

 

        

 

 Przewodniczący Rady Szkoły 

 Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 Iwona Lipiec 

 

  


