
ZMIANY W STATUCIE 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

§ 1 

2. W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wchodzą 

następujące typy szkół: 

1) 5- letnie Technikum nr 6 –  po szkole podstawowej prowadzące 

oddziały dotychczasowego 4- letniego Technikum po gimnazjum 

kształcące w zawodach 

a) technik hotelarstwa (422402)- po szkole podstawowej i po gimnazjum 

b) technik obsługi turystycznej (422103)- po gimnazjum 

c) technik organizacji turystyki (422103)- po szkole podstawowej 

d) technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)- po szkole 

podstawowej i po gimnazjum 

2)Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 prowadząca oddziały dotychczasowej 

Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodach: 

a) kucharz (symbol cyfrowy zawodu: 512001); 

b) piekarz (symbol cyfrowy zawodu: 751204); 

c) cukiernik (symbol cyfrowy zawodu: 751201) 

d) przetwórca mięsa (symbol cyfrowy zawodu: 751108) 

e) kelner (symbol cyfrowy zawodu 513101) 

 

 

 

                 

 



 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 18 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

15. Opiekę nad uczniami w trakcie praktyki wyjazdowej sprawuje 

wyznaczony przez zakład instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. 

W przypadku praktyk i staży zagranicznych, nadzór nad uczniami 

sprawuje przedstawiciel pracodawcy, u którego uczniowie odbywają 

praktykę lub staż. 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Czas trwania zajęć kształtuje się 

następująco: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

2) godzina lekcyjna zajęć praktycznych 45 minut; 

3) godzina zajęć nie dydaktycznych w tym opiekuńcze 60 minut; 

4) godzina zajęć rewalidacyjnych 45 minut. 

 

 

 

 

 

 

 



Dotychczasowe brzmienie 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

§ 1 

2. W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wchodzą 

następujące typy szkół: 

1) Technikum nr 6 kształcące w zawodach 

a) technik hotelarstwa (422402); 

b) kelner (513101); 

c) technik obsługi turystycznej (422103); 

d) technik żywienia i usług gastronomicznych (343404); 

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 prowadząca oddziały dotychczasowej 

Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodach: 

a) kucharz (symbol cyfrowy zawodu: 512001); 

b) piekarz (symbol cyfrowy zawodu: 751204); 

c) cukiernik (symbol cyfrowy zawodu: 751201) 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 18 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

15. Opiekę nad uczniami w trakcie praktyki wyjazdowej sprawuje 

wyznaczony przez zakład instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. 

Wyjątkową sytuację stanowi praktyka wyjazdowa do Niemiec i Grecji 

(tylko dla pełnoletnich), gdzie nadzór nad uczniami sprawuje 

przedstawiciel pracodawcy, u którego uczniowie odbywają praktykę. 

 



ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone 

wsystemie klasowo-lekcyjnym. Czas trwania zajęć kształtuje się 

następująco: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

2) godzina lekcyjna zajęć praktycznych 55 minut; 

3)godzina zajęć nie dydaktycznych w tym opiekuńcze 60 minut. 

Czasy trwania godzin zajęć specjalistycznych są regulowane przepisami 

wyższego rzędu. 


