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Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 12.02 2014 r. poz. 
191 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 61, poz. 624 ze zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze 
zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357 ze zm.) 

7. Regulamin Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Szkole 
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Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

§1 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski” w Chojnicach zwany dalej - „Szkołą" Zespół Szkół z siedzibą 
w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11, kod 89 - 600. 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 
2. Sztandar przechowywany jest w gablocie znajdującej się w parterze 

szkoły. 
3. Sztandar reprezentuje Szkołę podczas: 

1) uroczystości państwowych, 
2) regionalnych uroczystości patriotycznych, 
3) uroczystości szkolnych, 
4) innych ważnych uroczystości. 

4. Z wyróżniających się uczniów Szkoły wyznaczany jest trzyosobowy 
poczet sztandarowy. 

5. Zasady postępowania ze sztandarem określa odrębny regulamin zwany 
„Regulaminem postępowania ze sztandarem”. 

§2 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Chojnicki. 

§3 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty  
w Gdańsku. 

§4 

W skład Szkoły wchodzą: 
1. Szkoły ponadgimnazjalne: 

 
1) Technikum nr 1 w Chojnicach o czteroletnim cyklu kształcenia  

w zawodach: 
a) skreślony 
 

b) podstawa programowa obowiązująca od 01.09.2012 r.: 
- technik mechanik 311504,  

kwalifikacje:  
M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi,  
M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urządzeń, 
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- technik mechatronik 311410,  

kwalifikacje:  
E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,  
E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, 
E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów 
mechatronicznych,   

- technik elektryk 311303,  
kwalifikacje:  

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  
E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,  
E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

- technik elektronik 311408,  
kwalifikacje:  

E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,  
E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych, 

- technik informatyk 351203,  
kwalifikacje:  

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych,  
E.13 - Projektowanie lokalny sieci komputerowych  
i administrowanie sieciami,  
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami, 

- technik budownictwa 311204,  
kwalifikacje:  

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,  
B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,  
B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie 
dokumentacji przetargowej, 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930, 
 kwalifikacje: 

B.21 - Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej, 
B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

c) podstawa programowa obowiązująca od 01.09.2017 r.: 
- technik mechanik 311504, 

   kwalifikacje: 
 MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających, 
 MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji     
    maszyn i urządzeń, 

- technik mechatronik 311410, 
kwalifikacje: 
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 EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  
     i systemów mechatronicznych, 
 EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 
      mechatronicznych, 

- technik elektryk 311303, 
kwalifikacje: 

 EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 
    i urządzeń elektrycznych, 
 EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji  
   elektrycznych, 

- technik elektronik 311408, 
kwalifikacje: 

 EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń   
    elektronicznych, 
 EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych, 

- technik informatyk 351203, 
 kwalifikacje: 

 EE.08 - Montaż i eksploatacja komputerów, urządzeń  
   peryferyjnych i sieci, 
 EE.09 - Projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami  
   internetowymi i bazami danych, 

- technik budownictwa 311204, 
 kwalifikacje: 

 BD.29 - Wykonywanie i kontrola robót konstrukcyjno-   
  budowlanych, 
BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz  
  sporządzanie kosztorysów, 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930, 
   kwalifikacje: 

   BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
   BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki  
     odnawialnej” 

ukończenie którego umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminów na wszystkie 
kwalifikacje przewidziane w planie nauczania, a także umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

2) skreślony 
 

3) I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach o trzyletnim cyklu 
nauczania, ukończenie którego umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

4)  skreślony 
5) skreślony 

 

2.  skreślony 


