
REJESTR UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH  

IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI 

ul. DREWNOWSKA 171 

w roku 2019 

Lp. Numer uchwały Treść uchwały 

1 1/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 

w sprawie śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa 

2 2/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 

w sprawie śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 1 w zawodzie technik ekonomista 

3 3/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 

w sprawie śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi 

turystycznej 

4 4/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 

w sprawie śródrocznych wyników klasyfikacji uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 w Technikum nr 1 w zawodzie technik 

eksploatacji portów  

i terminali 

5 5/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 
w sprawie opinii dotyczącej sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości 

zdających w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno–

Turystyczno–Hotelarskich im.Wł. Grabskiego w Łodzi 

6 6/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 
w sprawie zatwierdzenia innowacji metodycznej wdrażanej w roku 

szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–

Hotelarskich im.Wł. Grabskiego w Łodzi 

7 7/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze Zwalniania Ucznia  

z Zajęć Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno–

Turystyczno–Hotelarskich im.Wł. Grabskiego w Łodzi 

8 8/2019 

z dnia 29 kwietnia 2019 

w sprawie opinii dotyczącej sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

do potrzeb i możliwości zdających w roku szkolnym 2018/2019  

w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich im. Wł. 

Grabskiego w Łodzi 

9 9/2019 

z dnia 6 czerwca 2019 

w sprawie skreślenia uczennicy………………….. z listy uczniów 

10 10/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik  ekonomista 

11 11/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik  hotelarstwa 

12 12/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej 

13 13/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 

14 14/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie typowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów 

na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystyczno 

– Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

15 15/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 
w sprawie typowania ucznia do stypendium ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 

2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

 

16 16/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 
w sprawie zatwierdzenia kandydata do nagrody Łódzkiego 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku szkolnym 2018/2019 

 



17 17/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 
w sprawie opinii dotyczącej kandydatury nauczyciela do nagrody 

Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole  w roku szkolnym 

2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi  

18 18/2019 

z dnia 17 czerwca 2019 

w sprawie opinii dotyczącej kandydatury nauczyciela do nagrody 

Prezydenta Miasta Łodzi  w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

19 19/2019 

z dnia 27 czerwca 2019 

w sprawie opinii dotyczącej powierzenia ............ stanowiska 

wicedyrektora  w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

20 20/2019 

z dnia 27 czerwca 2019 

w sprawie opinii dotyczącej powierzenia ............ stanowiska 

Kierownika Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno–

Turystyczno–Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi w latach 

2019/2020-2020/2021 

21 21/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie:  wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili 

do egzaminów poprawkowych  w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik  ekonomista 

22 22/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie:  wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili 

do egzaminów poprawkowych  w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa  

23 23/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie:  wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili 

do egzaminów poprawkowych  w roku szkolnym 2018/2019  

w Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej   

24 24/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie: promocji ucznia............do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowe go z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

25 25/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie: promocji ucznia........ do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

26 26/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie: promocji ucznia........ do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

27 27/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie: promocji ucznia........ do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

28 28/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie: promocji ucznia........ do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

29 29/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy szkoły i kalendarza roku 

szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

30 30/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydziału wychowawstw  

i czynności dodatkowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

31 31/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie opinii dotyczącej szkolnego zestawu podręczników, 

szkolnego zestawu materiałów ćwiczeniowych, szkolnego zestawu 

materiałów edukacyjnych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

32 32/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie opinii dotyczącej szkolnego zestawu programów nauczania  

w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

33 33/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy szkoły wraz z tygodniowym 

rozkładem zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 



 34 34/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Ucznia  

i Słuchacza oraz w Regulaminie Ubioru i Wyglądu Ucznia i Słuchacza  

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. 

Grabskiego w Łodzi 

35 35/2019 

z dnia 30 sierpnia 2019 
w sprawie opinii dotyczącej realizacji  zajęć wychowania fizycznego  

w formach proponowanych do wyboru przez uczniów w roku szkolnym 

2019/2020 w Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich  

im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

36 36/2019 

z dnia 12 września 2019 

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 w Technikum nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego  

w Łodzi 

37 37/2019 

z dnia 12 września 2019 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. 

Grabskiego w Łodzi 

38 38/2019 

z dnia 12 września 2019 
w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno– 

Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

39 39/2019 

z dnia 12 września 2019 
w sprawie opinii dotyczącej programu nauczania dla przedmiotu: 

„Zajęcia dla potrzeb rynku turystycznego” Technikym nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno–Turystyczno– Hotelarskich im. Wł. Grabskiego  

w Łodzi 

40 40/2019 

z dnia 26 września 2019 
w sprawie opinii dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. 

Grabskiego w Łodzi 

41 41/2019 

z dnia 26 września 2019 
w sprawie opinii dotyczącej programu realizacji Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi 

42 42/2019 

z dnia 24 października 2019 
w sprawie opinii dotyczącej sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

do potrzeb i możliwości zdających w roku szkolnym 2019/2020  

w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich im. Wł. 

Grabskiego w Łodzi 

43 43/2019 

z dnia 28 listopada 2019 
w sprawie uchwalenia statutu szkoły - Technikum nr 1 

44 44/2019 

z dnia 28 listopada 2019 
w sprawie uchwalenia statutu szkoły – Szkoła Policealna nr 1 

 
Dyrektor 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Władysława Grabskiego w Łodzi 

 

mgr Kamila Niewiadomska 


