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ZMIANA DO STATUTU SZKOŁY Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 
 

W rozdziale I ”POSTANOWIENIA WSTĘPNE” w § 1 

• punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 Podstawa prawna opracowania: 

a) Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.) 

b)Ustawa z dn. 07. 09.1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.). 

c) Ustawa z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela. (Dz.U.2019.2215 t.j.). 

d) Ustawa z dn. 26.06 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2020.1320 t.j.). 

e) Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 z późn. zm.). 

f) Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów placówek publicznych 

(Dz.U.2005.52.466). 

g) Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, 

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznych 

placówkach (Dz.U.2019.2470). 

h) Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2020.1551 t.j.). 

i) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze 

szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu 

(Dz.U.2015.1248). 

j) Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1534 ). 

k) Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.(Dz.U.2019.373) 

l) Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzaów tej dokumentacji (Dz.U.2017.1646 z późn. zm.). 

ł) Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616 z 

późn. zm.). 

m) Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku 

nauki (Dz.U. 2017.1569). 

n) Rozporządzenie MEN w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu 

ustalenia tej dotacji (Dz.U.2019.554). 

o) Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U.2020.983 t.j.). 

p) Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452). 

q) Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j.). 
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r) Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa,o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

(Dz.U.2014.395 t.j. z późn. zm.). 

s) Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2019.391) 

t) Rozporządzenie MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji 

zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz 

szczegółowego trybu postępowania odwoławczego. (Dz. U.2019.1625). 

u) Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli. (Dz.U.2018.1574 z późn. zm.). 

v) Rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2014.416 t.j. z 

późn. zm.). 

w) Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych zasad ustalenia okresów pracy i innych 

okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej 

obliczania i wypłacania (Dz.U.2001.128.1418). 

x) Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom 

urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z 

innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem, a także 

organów uprawnionych do ich udzielania. (Dz.U.2001.1.5). 

y) Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

(Dz.U.2019.1700 z późn. zm.). 

z) Ustawa z dn. 17.05.1989 r. o gwarancji wolności sumienia i wyznania. (Dz.U.2017.1153 

t.j. ). 

     aa) Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli         

 (Dz.U.2009.131.1078 z późn.zm.). 

 bb) Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 ). 

cc) Rozporządzenie MEN w sprawie w sprawie kształcenia osób niebędących 

 obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę 

 w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2020.1283 t.j.) 

 

W rozdziale II „POSTANOWIENIA OGÓLNE” 

§ 2 „NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH” 

• punkt 3.2 otrzymuje brzmienie: 

„Technikum dla młodzieży kształcące w zawodach: 

a)technik mechanik, 

b)technik technologii drewna, 

c)technik ekonomista, 

d)technik budownictwa, 

e) technik budowy dróg, 

f)technik informatyk, 

g)technik teleinformatyk, 

h) technik pojazdów samochodowych, 

i)technik usług fryzjerskich, 
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j)technik przemysłu mody” 

 

§ 5 „PODPORZĄDKOWANIE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW” 

• ostatni podpunkt w punkcie 3 otrzymuje brzmienie: 

 „organizację i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów 

Technikum i Branżowej szkoły I stopnia”. 

W rozdziale IV „ORGANY SZKOŁY” 

§18  „RADA RODZICÓW” 

• punkt 5 podpunkt g) Program Wychowawczy i Program Profilaktyki” zastępuje się słowami: 

„Program Wychowawczo -Profilaktyczny”. 

 

 W rozdziale VIII ”UCZNIOWIE SZKOŁY” 

§ 32 „ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW”: 

• punkt 6 skreśla się zwrot „poszczególnych typów szkół” 

• punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 „Przedmioty, które będą punktowane podczas przyjęcia do klas o różnych zawodach na podstawie 

świadectwa : 

a) technik budownictwa, technik budowy dróg, technik technologii drewna, technik przemysłu 

mody: język polski, język obcy, matematyka, chemia; 

b) technik ekonomista: język polski, język obcy, matematyka, geografia; 

c) technik informatyk, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik 

mechanik: język polski, język obcy, matematyka, fizyka 

d) technik usług fryzjerskich: język polski, język obcy, matematyka, biologia 

e) Branżowa Szkoła I Stopnia, dla wszystkich zawodów: język polski, język obcy, 

matematyka, technika.” 

• punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 „Ustalony próg procentowy przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych: 

a) Technikum od 40% maksymalnej łącznej liczby punktów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia od 25 % maksymalnej łącznej liczby punktów”. 

 

W rozdziale IX „WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA” 

§ 42 „ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH) 

• w punkcie 1: zmienia się podpunkty z 1,2,3 na a,b,c. 

• w punkcie 2: zmienia się podpunkty z 1,2 na a,b. 

§ 43„OGÓLNE ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW 

UCZNIÓW” 

• w punkcie 9: zmienia się podpunkty z 1,2 na a,b. 

 

§ 44 „SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I 

POSTĘPÓW UCZNIÓW” 

• w punkcie 1: zmienia się podpunkty z 1-15 na a-n. 

• w punkcie 4: zmienia się podpunkty z 1-5 na a-e. 

§ 47 „OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA” 

• w punkcie 1: zmienia się podpunkty z 1-7, na a-g. 

§49 „ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO” 

• w punkcie 13: zmienia się podpunkty z 1,2, na a,b. 
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• w punkcie 18: zmienia się podpunkty z 1,2,3,4, na a,b,c,d. 

 

 W rozdziale X „POSTANOWIENIA KOŃCOWE”  

W § 55 

• punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „ Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Technikum oraz 

Branżową Szkołę I Stopnia podaje się nazwę szkoły, dodając „w Zespole Szkół Technicznych”. 

 

 
Zmiana uchwalona przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 11 grudnia 2020r.                                                               

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców z dnia 7 grudnia 2020r.                                                                                     

oraz Samorządu Uczniowskiego z dnia 9 grudnia 2020r. 


