
Uchwała Nr 1/14/15/ZSZ 

Rady Pedagogicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12                           

w Krakowie  ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 5 lutego 2015r. 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – IV etap edukacyjny 

na podstawie: -  1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r.                
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                      
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                  
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

etapu edukacyjnego dla ucznia klasy II Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  

Specjalnej nr 12  KX.                  

     

        §2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 2/14/15/ZSZ 

Rady Pedagogicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12                           

w Krakowie  ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 5 lutego 2015r 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – IV etap edukacyjny 

na podstawie: -  1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r.                
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                      
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                  
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

etapu edukacyjnego dla ucznia klasy II Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  

Specjalnej nr 12  BX. 

     

        §2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 3/14/15/ZSZ 

Rady Pedagogicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12                           

w Krakowie  ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 5 lutego 2015r 

 

w sprawie: - przedłużenia  okresu nauki – IV etap edukacyjny 

na podstawie: -  1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

(Dz. U.z 2012 r., poz. 204 ),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r.                
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  – 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                      
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532),  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie 
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach                  
(Dz. U. z 2013r., poz. 958),  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624).  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

  §1 

Rada Pedagogiczna  pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie 

etapu edukacyjnego dla ucznia klasy II Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  

Specjalnej nr 12  NX. 

     

        §2 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

                    

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr  4/14/15/ ZSZ 

Rady Pedagogicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12                           

w Krakowie  ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 5 lutego 2015r 

 

w sprawie- zatwierdzenia  wyników klasyfikacji  symetralnej uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

-na podstawie :  art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

 

  §1 

 

Rada Pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła wyniki klasyfikacji 

semestralnej uczniów klasy II  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej 

nr 12        w roku  szkolnym 2014/2015.        

 

 

 

 

                     

                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr  5/14/15/ ZSZ 

Rady Pedagogicznej Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12                           

w Krakowie  ul. Spadochroniarzy 1    z dnia 18 czerwca 2015r 

 

w sprawie- zatwierdzenia  wyników klasyfikacji  rocznej 

-na podstawie :  art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

 

  §1 

 

Rada Pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła wyniki klasyfikacji rocznej 

uczniów Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  Specjalnej nr 12 za  rok  szkolny 

2014/2015.        

 

 

 

 

                     

                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 


