
Zmiany w Statucie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka                     
w Pszczynie 

 

Rozdział 1, § 2, ust. 1, pkt 2 o brzmieniu: Publiczne Gimnazjum nr 7Specjalne, 

zostaje skreślony 

 

 
Rozdział 1, § 2, ust. 10, o brzmieniu: Publiczne Gimnazjum nr 7 Specjalne jest szkołą 

przeznaczoną do wygaszenia. Do klas tego Gimnazjum nie prowadzi się rekrutacji. Obecne 
klasy gimnazjalne obowiązuje ujednolicony tekst Statutu Publicznego Gimnazjum nr 7                         
w Pszczynie z dnia 30 listopada 2017 r. , 

 
zostaje skreślony 
 

 

Rozdział 1, § 3, ust. 1, przyjmuje brzmienie: 1. Niniejszy statut został opracowany na 

podstawie: 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. 

poz.1148,1078,1287,1680,1681); 

 

2)  Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287); 

 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019r. poz.1481); 

 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.). 

 

Rozdział 1, § 3, ust. 2, pkt 3 o brzmieniu:                                                                                                 

Gimnazjum — należy przez to rozumieć oddziały Gimnazjum Publicznego nr 7 Specjalnego 

w Pszczynie,  

 

- zostaje skreślony 

 

 

Rozdział 1, § 3, ust. 2, pkt. 14 przyjmuje brzmienie: 



( Ilekroć w Statucie jest mowa o…) przepisach prawa oświatowego — należy przez to rozumieć 

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. 

poz.1148,1078,1287,1680,1681), Ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. 

U. z 2019r. poz.1481);) oraz rozporządzenia MEN wydane na ich podstawie; 

 

 

Rozdział 3, § 9, ust. 2 przyjmuje brzmienie:  

 

Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 maja 2018r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055, ost. zm. z 2018r. poz.1533). 

 

Rozdział 4, §18, ust. 1, przyjmuje brzmienie:  

 

1. W Zespole Szkół działają dwa Samorządy Uczniowskie: 
 

1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej do klasy VI; 
 

2) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej klas VII i VIII oraz Szkoły Branżowej. 

w pkt 2 –wykreślono treść : Gimnazjum 

 

 

Rozdział 4, §18, ust. 2, przyjmuje brzmienie: 

 

Uczniowie SPDP mogą włączać się w działalność Samorządu Uczniowskiego VII, VIII i Szkoły 

Branżowej jako członkowie pomocniczy w zakresie realizowania zadań Samorządu 

Uczniowskiego odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. 

 

skreślono treść: Gimnazjum, dodano:  klas VII , VIII 

 

Rozdział 7, §24, ust. 1 przyjmuje brzmienie: Zespół Szkół posiada bibliotekę                               

z czytelnią i wypożyczalnią. 

 

-skreślono treść: oraz pracownią komputerową, tworzące Szkolne Centrum Informacji. 

 

Rozdział 7, §24, ust. 2 o brzmieniu: 



Szkolne Centrum Informacji jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej                         

i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkolne 

Centrum Informacji służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w 

pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-

rekreacyjnej. 

 

-zostaje skreślony 

 

W Rozdziale 8  

§ 36 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) zespół nauczycieli uczących w oddziałach SPDP łącznie z nauczycielami klas 

VII i VIII Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym; 

§ 36 po ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) zespół nauczycieli uczących w klasach I-VIII szkoły podstawowej, do których 

uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; 

w § 36 po ust 2 pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

      3a)   zespół nauczycieli uczących w klasach branżowej szkoły I stopnia. 

§ 36 ust 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

12) inne zespoły problemowo-zadaniowe, w zależności od potrzeb szkoły, w tym 

zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego; 

§ 36 ust 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3a oraz pkt. 8 należy w 

szczególności: 

1) współtworzenie dokumentacji szkolnej; 

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 

profilaktycznych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, w tym 

przygotowanie harmonogramu imprez szkolnych, wycieczek, bieżące 

omawianie problemów szkolnych, trudności edukacyjnych                        i 

wychowawczych uczniów; 

3) wybór programów nauczania do danych zajęć edukacyjnych dla danego 

oddziału lub programów nauczania do danego zawodu, dostosowanie ich do 

potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone; 

4) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

5) omawianie wstępnych wyników klasyfikacji uczniów. 

§ 36 ust 10 otrzymuje brzmienie:  

10. Zespoły, o których mowa w ust. 2 pkt.12 mogą być powoływane przez Dyrektora 

Zespołu Szkół                 w razie potrzeb wynikających z realizacji zadań 

statutowych Zespołu Szkół, w tym do zadań związanych z: 



1) opracowaniem i ewaluacją Statutu Zespołu Szkół, Koncepcji Pracy Szkoły, 

tworzeniem harmonogramu zajęć i dyżurów, realizacją programu rządowego 

"Dotacja Celowa", oraz innych; 

2) organizowaniem doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego; 

3) przygotowywaniem wniosków i raportów z zakresu wychowania i profilaktyki 

na potrzeby Rady Pedagogicznej oraz nadzoru pedagogicznego, 

wprowadzaniem regulaminów i procedur funkcjonujących w szkole; 

4) monitorowaniem i analizą problemów wychowawczych w Zespole Szkół oraz 

wspomaganiem nauczycieli, szczególnie wychowawców, w rozwiązywaniu 

problemów w poszczególnych oddziałach lub dotyczących poszczególnych 

uczniów; 

5) dbaniem o wizerunek szkoły, tworzeniem publikacji, w tym gazetki dla 

rodziców i uczniów. 
 

Rozdział 11, §39 – przyjmuje brzmienie:  

 

Zasady oceniania uczniów szkół wchodzącej w skład Zespołu Szkół ujęte są                             

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania i zapisane w Statutach poszczególnych szkół. 

 

 

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 23 Specjalnej  

 

Rozdział 1, § 3, ust. 1  -przyjmuje brzmienie:  

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. 
poz.1148,1078,1287,1680,1681); 

 
2) Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287); 

 
3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.; Dz. U. z 
2019r. poz.1481); 

 
4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.). 

 
Dział I, Rozdział 1,  §3, ust. 2, pkt 16- otrzymuje brzmienie: 

(2.Ilekroć w Statucie jest mowa o…) przepisach prawa oświatowego — należy przez to rozumieć 

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59, Dz. U. z 2019r. 

poz.1148,1078,1287,1680,1681), Ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 

2016r., poz. 1943 ze zm., Dz. U. z 2019r. poz.1481); ) oraz rozporządzenia MEN wydane na ich 

podstawie; 



Dział II, Rozdział V, ,§ 22, ust.1 -przymuje brzmienie:  

W określonych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki na czas określony w opinii o braku możliwości uczestnictwa w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza. 

-skreśla treść:  zajęć komputerowych 

Dział II, Rozdział 5, § 20, ust. 1, pkt 4- przyjmuje brzmienie: uczeń może samodzielnie opuścić teren 

szkolny w przypadku wyraźnego, pisemnego wskazania  rodzica; 

Dział II, Rozdział 5, § 22, ust. 5- przyjmuje brzmienie: 

 Uczeń zwolniony z zajęć z mocy prawa ma zapewnioną w tym czasie opiekę:  

1) nie uczestniczy w zięciach, ale przebywa na ławeczce pod opieką nauczyciela przedmiotu lub 

2) w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą świetlicy szkolnej  przebywa                               

w świetlicy szkolnej albo realizuje zajęcia rewalidacyjne; 

3) w przypadku, gdy zajęcia są  w danym dniu ostatnią lekcją ucznia, może on  być zwolniony do domu 

za zgodą rodziców; w przypadku ucznia pełnoletniego po skontaktowaniu się z rodzicem lub 

pedagogiem szkolnym. 

Dział V, §32, ust. 8 przyjmuje brzmienie: W Szkole do dokumentowania zajęć lekcyjnych,  

rewalidacyjnych, świetlicowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej używa się 

dziennika elektronicznego. 

-skreśla się treść: (W Szkole do dokumentowania…) używa się dzienników papierowych. 

Dział V, § 50- przyjmuje brzmienie: 

-przyjmuje brzmienie:  Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią zgodnie z zapisami § 24 

Statutu Zespołu Szkół .  

-skreśla się treść: oraz stanowiskiem komputerowym, tworzące Szkolne Centrum Informacji. 

Dział IX  tytuł–  o brzmieniu: Wewnątrzszkolny System Oceniania  

otrzymuje brzmienie: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

ZMIANY STATUCIE Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie 

 

Dział I, Rozdział 1, §  1,  ust. 3, o brzmieniu: Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna w Zespole 

Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w Pszczynie. 

-zostaje skreślony 

 

Dział I, Rozdział 1, § 1, ust. 8, pkt 2 o brzmieniu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna w 

Pszczynie” – dla oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 



-zostaje skreślony 

Dział I, Rozdział 1, §  2, ust. 4 o brzmieniu:   Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna w Zespole Szkół 

nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie prowadzi nauczanie w klasach I-III w zakresie 

branżowej szkoły I stopnia oraz w okresie przejściowym od 1 września 2017 do końca roku szkolnego 

2017/2018 w klasach II i III zasadniczej szkoły zawodowej, w roku szkolnym 2018/2019 w klasie III 

zasadniczej szkoły zawodowej. 

-zostaje skreślony 

 

Dział I, Rozdział 1, §  3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                                                 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148, 1078, 1287, 1680, 

1681); 

 

2) Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245,  z 2019 r. poz. 1287); 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm., Dz. U. z 2019r. 

poz.1481); 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); 

 

Dział I, Rozdział 1, §  3, ust. 2, pkt 3, o brzmieniu: (2.Ilekroć w Statucie jest mowa o…) Szkole 

Zawodowej - należy przez to rozumieć oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w Zespole 

Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie. 

-zostaje skreślony 

Dział I, Rozdział 1, § 3, ust. 2, pkt 14 -otrzymuje brzmienie: (2.Ilekroć w Statucie jest mowa o…)

 przepisach prawa oświatowego — należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz.1148, 1078, 1287, 1680, 1681), Ustawę z dnia 7 września 1991r. 

O systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm., Dz. U. z 2019r. poz.1481); ) oraz rozporządzenia 

MEN wydane na ich podstawie; 

 

Dział I, Rozdział 3, §  8, ust. 7, o brzmieniu: Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się rekrutacji 

do klasy I szkoły zawodowej. 

-zostaje skreślony 

 Dział I, Rozdział 3, §  8, ust. 8 o brzmieniu: W latach szkolnych 2017/2018-2018/2019 w Szkole 

prowadzi się klasy II i III dotychczasowej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas. 

-zostaje skreślony 

 Dział I, Rozdział 3, §  8  ust. 9, o brzmieniu: W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza 

się rekrutację do I klasy branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

-zostaje skreślony 



 Dział I, Rozdział 3, §  8,  ust. 12 o brzmieniu: W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w Szkole odbywa 

się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej . 

-zostaje skreślony. 

Dział II, Rozdział 5, § 18, ust 1, pkt 4 – przyjmuje brzmienie: 4) niepełnoletni uczeń może 

samodzielnie opuścić teren szkolny w przypadku wyraźnego, pisemnego wskazania rodzica; 

Dział II, Rozdział 5, § 20, ust. 5 – przyjmuje brzmienie: 

Uczeń zwolniony z zajęć z mocy prawa ma zapewnioną w tym czasie opiekę:  

1)  nie uczestniczy w zajęciach, ale przebywa  pod opieką nauczyciela przedmiotu; lub 

2) w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą świetlicy szkolnej  przebywa w świetlicy 

szkolnej albo realizuje zajęcia rewalidacyjne; 

3) w przypadku, gdy zajęcia są  w danym dniu ostatnią lekcją ucznia, może on  być zwolniony do domu 

za zgodą rodziców; w przypadku ucznia pełnoletniego po skontaktowaniu się z rodzicem lub 

pedagogiem szkolnym. 

Dział V, § 30, ust.3 – przyjmuje brzmienie: Kształcenie w Szkole prowadzone jest do końca roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia. 

- skreśla się zapis: Uczniowie Szkoły mogą mieć przedłużony okres nauki o jeden rok. Decyzję o 
przedłużeniu okresu nauki regulują przepisy prawa oświatowego. 

Dział V, § 30, ust. 9-  przyjmuje brzmienie: W Szkole do dokumentowania zajęć lekcyjnych,  

rewalidacyjnych, świetlicowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej używa się 

dziennika elektronicznego. 

-skreśla się treść: (W Szkole do dokumentowania…) używa się dzienników papierowych. 

Dział V, § 31, ust. 3- przyjmuje brzmienie: Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych może 

odbywać się w pracowniach szkolnych w zależności od przyjętego w danym roku szkolnym rozwiązania 

organizacyjnego 

Dział V, § 31, ust.6  o brzmieniu: Jednostka zajęć praktycznych trwa 60  minut. 

-zostaje skreślony 

Dział V, § 47 -przyjmuje brzmienie:  Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią zgodnie z 

zapisami § 24 Statutu Zespołu Szkół .  

Dział VI, §54, ust. 4 -przyjmuje brzmienie: zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami Statutu Szkoły 

w szczególności dotyczącymi praw i obowiązków ucznia oraz wewnątrzszkolnych zasad  oceniania w 

następującej  formie. 

-skreśla się treść: oraz stanowiskiem komputerowym, tworzące Szkolne Centrum Informacji. 

 

Dział VIII, Rozdział 11, §108 -przyjmuje  brzmienie: 

1.Uczniowie Szkoły mogą  przystąpić  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje   

zawodowe. 



1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany na podstawie 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 
obowiązującej od 1 września 2017 r.,  dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I 
stopnia, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2017 r. 

2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w formule 2017 i 
jest formą oceny opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu jednej 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

3) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
4) Uczniowie szkoły branżowej I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami 

zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem 
-   przystępują do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą (egzamin czeladniczy). Absolwenci powinni 

przystąpić do egzaminu do 12 miesięcy od daty ukończenia dokształcania. 
teoretycznego. 

5)  Uczniowie szkoły branżowej realizujący praktyczną naukę zawodu w pracowniach 
szkolnych oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu 
przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem przystępują do 
egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 
 
 

2. Uczniowie Szkoły muszą  przystąpić  do egzaminu zawodowego. 

1) Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w nowej 
podstawie programowej kształcenia w zawodach obowiązującej od 1 września 2019 r., 
dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli naukę nie 
wcześniej niż 1 września 2019 r. 

 

2) Egzamin zawodowy  jest przeprowadzany w formule 2019 i  jest formą oceny poziomu 
opanowania przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia                                
w zawodzie szkolnictwa branżowego.  

3) Egzamin zawodowy jest dla uczniów obowiązkowy – nieprzystąpienie do egzaminu 
skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. 
 

4) Szczegółowe warunki organizowania egzaminu określają przepisy prawa oświatowego. 

6) Uczniowie szkoły branżowej, którzy  realizują praktyczną naukę zawodu w ramach 
umowy o pracę – muszą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego 
przez Izbę Rzemieślniczą (egzamin czeladniczy).  

7) Uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz 
uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania 
zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem mają obowiązek przystąpić do 
egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Dział VIII, Rozdział 11, §108- dodaje się pkt 3 o brzmieniu: 



Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym 

terminie lub go przerwały, mogą ponownie przystąpić do egzaminu z niezdanej części, po złożeniu 

wystosowanej do Dyrektor Szkoły  pisemnej deklaracji.  

 

Dział IX, tytuł   o brzmieniu: Wewnątrzszkolny System Oceniania   

przyjmuje brzmienie: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

Dział IX, Rozdział 9, §85- przyjmuje brzmienie: Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki 

podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III. 

-skreśla się treść: a w przypadku klas zawodowych nie później niż do końca lutego w roku szkolnym, 
w którym uczeń kończy szkołę. 

Dział IX, Rozdział 10, § 92,  ust. 2, o brzmieniu:  Uczeń    nie  uzyskuje  pozytywnej  śródrocznej  i  rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej    z praktycznej nauki zawodu w przypadku: 

 pkt 2 – przyjmuje brzmienie:  samowolnej  zamiany  miejsca  odbywania  praktycznej  nauki  

zawodu. 

Dział IX, Rozdział 11, § 96, ust. 3, pkt 2 -przyjmuje brzmienie:  (W przypadku…)  zajęć praktycznej 

nauki zawodu organizowanej poza Szkołą (u pracodawcy) ocenę klasyfikacyjną nanosi do 

dziennika lekcyjnego wychowawca zgodnie z zaświadczeniami pracodawców, u których uczeń 

odbywa praktyczną naukę zawodu. 

-skreśla się treść: lub opiekun praktycznej nauki zawodu. 

Dział IX, Rozdział 11, § 107, ust 3, pkt 3 o brzmieniu: w roku szkolnym 2017/2018 uczeń III klasy 
dawnej szkoły zawodowej staje się uczniem III klasy szkoły branżowej I stopnia. 

-zostaje skreślony 

 

Zmiany w Statucie SPDP 

 

Dział I, Rozdział 1, §3 ust.1 -otrzymuje brzmienie: 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. 

poz.1148,1078,1287,1680,1681); 

2)  Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287); 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm., 

Dz. U. z 2019r. poz.1481); 

4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); 

 



Dział I, Rozdział 1,  §3 ust. 2, pkt 15- otrzymuje brzmienie: 

(2.Ilekroć w Statucie jest mowa o…) przepisach prawa oświatowego — należy przez to rozumieć 

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148,1078,1287,1680,1681), 

Ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm., Dz. U. z 2019r. 

poz.1481);  oraz rozporządzenia MEN wydane na ich podstawie; 

Dział II, Rozdział V, § 21, ust 4- przyjmuje brzmienie: niepełnoletni uczeń może samodzielnie 

opuścić teren szkolny w przypadku wyraźnego, pisemnego wskazania rodzica; 

Dział II, Rozdział V, § 23,ust. 5 – przyjmuje brzmienie: 

Uczeń zwolniony z zajęć z mocy prawa ma zapewnioną w tym czasie opiekę:  

1)  nie uczestniczy w zajęciach, ale przebywa  pod opieką nauczyciela przedmiotu; lub 

2) w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą świetlicy szkolnej  przebywa                               

w świetlicy szkolnej albo realizuje zajęcia rewalidacyjne; 

3) w przypadku, gdy zajęcia są  w danym dniu ostatnią lekcją ucznia, może on  być zwolniony do domu 

za zgodą rodziców; w przypadku ucznia pełnoletniego po skontaktowaniu się z rodzicem lub 

pedagogiem szkolnym. 

Dział III, § 24, ust. 4 – przyjmuje brzmienie: W Szkole, zgodnie z przepisami prawa oświatowego nie 
organizuje się samorządu uczniowskiego. Uczniowie Szkoły mogą włączać się w działalność Samorządu 
Uczniowskiego klas VII, VIII i Szkoły Branżowej jako organu Zespołu Szkół. Uczniowie są wówczas 
członkami pomocniczymi w zakresie realizowania zadań tego samorządu odpowiednio do ich 
możliwości psychofizycznych. 
-skreśla się treść: Gimnazjum,  dodaje się treść: klas VII, VIII 

Dział V, § 33, ust. 6 -przyjmuje brzmienie: 

W Szkole do dokumentowania zajęć lekcyjnych,  rewalidacyjnych, świetlicowych, zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej używa się dziennika elektronicznego. 

-skreśla się treść:  używa się dzienników papierowych. 

 

Dział V ,§ 49  -przyjmuje brzmienie:  Szkoła posiada bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią zgodnie z 

zapisami § 24 Statutu Zespołu Szkół .  

-skreśla się treść: oraz stanowiskiem komputerowym, tworzące Szkolne Centrum Informacji. 

Dział IX  tytuł–  o brzmieniu: Wewnątrzszkolny System Oceniania  

otrzymuje brzmienie: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 


