
Aneks do Statutu Szkoły 
z dnia 31 sierpnia 2012 r 

 
 

1. Jako drugą stronę początkową STATUTU SZKOŁY wprowadza się stronę o brzmieniu: 
„zgodnie z Uchwałą NR L/643/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie oraz 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 w Krakowie” zmienia się z dniem 1 
września 2012 r. nazwę Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 w Krakowie na „Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 w Krakowie. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 
17 lipca 2012 roku. 

 
2. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nazwa szkoły brzmi: 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2, zwany dalej „Szkołą”. 
Siedzibą Szkoły jest miasto Kraków, a szkołą mieści się w budynku na osiedlu Szkolnym 
18, będącym własnością Gminy Kraków. 
2. Szkołę tworzą: 
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, dwu i trzy - letnia na podbudowie gimnazjum 
kształcąca w zawodach:  
 - 2 letnich – kucharz malej gastronomii 

- 3 letnich – kucharz, sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robot 
wykończeniowych, cieśla, piekarz 

        b) Technikum nr 2 kształcące w zawodach: 
 - technik budownictwa,  
 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
 - technik architektury krajobrazu, 
 - technik renowacji elementów architektury, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 
c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 na podbudowie szkoły zasadniczej    
kształcące w zawodzie: 

 - technik żywienia i gospodarstwa domowego. 
 
3. W § 119 i120 skreśla się nazwę „Liceum Profilowane” 
4. W § 121 skreśla się pkt.2 
5. W § 122 w pkt. 1 skreśla się część zdania „oraz na semestr pierwszy szkoły policealnej” 
6. Na ostatniej stronie dopisano „z dniem 1 września 2012 roku zmieniono nazwę szkoły na 

„Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie” i opieczętowano nową pieczęcią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUT 
Zespołu Szkół Budowlanych nr 2  

W Krakowie 
 
 

został przyjęty uchwałą Nr 55/2006/2007 
Rady Pedagogicznej z dnia 22-06-2007 roku 

 
 
 

Kraków, dnia 31.08.2010 roku (tekst jednolity) 
 
 
 
         Przewodniczący 
                    Rady Pedagogicznej 
        Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2  
         w Krakowie 
                 Andrzej Piekarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dniem 1 września 2012 roku zmieniono nazwę szkoły na „Zespół Szkół Zawodowych nr 2  


