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ANEKS 

do Statutu  

 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  

w Zespole Szkół Nr1 

im. Stanisława Staszica  

w Pruszkowie 

 

 W dniu 20 października 2022r. Rada Pedagogiczna oraz Rada Szkoły zatwierdziła 

następujące zmiany w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia: 

1. § 5. pkt.9 - skreślono w brzmieniu: „Program wychowawczo - profilaktyczny zwiera 

w swoich treściach wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”; 

2. § 6. pkt.2. ppkt. 3 – skreślono („przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje 

jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Szkoły”); 

3. § 12. pkt.1. ppkt. 3 - skreślono zapis „I okres/półrocze kończy się w piątek w połowie 

stycznia”; 

4. § 12. pkt.3. ppkt.2 - zwrot „co najmniej” został zastąpiony słowem „powyżej” dot. 

języków obcych – „grupy tworzone są w klasach liczących co najmniej powyżej 24 

uczniów”; 

5. § 17. pkt.8 - skreślono  („Program doradztwa zawodowego zawarty jest w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym Zespołu Szkół”); 

6. § 20. pkt.4. ppkt.2 - skreślono („dzienniczek ucznia”); 

7. § 21.. pkt. 5 ppkt.5.  - dodano literkę „c” w brzmieniu: “dostarczenia wychowawcy 

usprawiedliwienia (za pośrednictwem modułu e-Usprawiedliwienia) nieobecności 

swojego dziecka na zajęciach lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia po przyjściu 

ucznia do Szkoły”; 

8. § 22 skreślono paragraf w brzmieniu: „W okresie pandemii, w szkole obowiązuje 

Regulamin Organizacji Pracy Zajęć w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w 

Pruszkowie w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Regulamin ten stanowi załącznik do Statutu” 

i zastąpiono: 
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„W Szkole możliwe jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w art. 125a ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r., Prawo Oświatowe 

Zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej 

technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Lekcje prowadzone są na 

platformie Office 365 MS Teams oraz z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

  Organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

szczegółowo reguluje osobny regulamin tych zajęć.”; 

 

9. § 22. pkt.5 – dodano literkę c) w brzmieniu: „dostarczenia wychowawcy 

usprawiedliwienia (za pośrednictwem modułu e-Usprawiedliwienia) nieobecności 

swojego dziecka na zajęciach lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia po przyjściu 

ucznia do Szkoły; 

10. § 25. pkt. 1 - dodano pedagoga specjalnego; 

11. § 29. pkt. 2 - skreślono (do pracowników niepedagogicznych należą pracownicy 

administracji i obsługi) 

12.  § 30. pkt. 2 - skreślono ppk 6 i 7 

(„dostarczenia wychowawcy usprawiedliwień swoich nieobecności  na zajęciach 

lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia po przyjściu do Szkoły, 

dostarczenie wychowawcy usprawiedliwień (osobiście lub za pośrednictwem 

modułu e-Usprawiedliwienia) swoich nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu 

jednego tygodnia po przyjściu do Szkoły.”) 

13. § 30. pkt. 2. ppkt. 13,14,15  uszczegółowiono strój ucznia; 

 

„13) strój ucznia Zespołu Szkół może być dowolny lecz spełniający określone warunki: 

a) spódniczka nie krótsza niż do połowy uda, 

b) spodnie nie odkrywające pośladków, 

c) spodenki nie krótsze niż do połowy uda, 

d) górna część garderoby bez głębokich dekoltów i zakrywająca brzuch. 

14) W dniu uroczystości szkolnych oraz egzaminów uczniów obowiązuje strój galowy: biało-

granatowy lub biało-czarny; 

15) Zabrania się noszenia: 

a) biżuterii nabitej ćwiekami, 

b) dużych sygnetów, 

c) nakryć głowy, w tym kapturów bluz, 

d) koszulek i bluz zawierających wulgaryzmy, promujących zachowania ryzykowne 

zwłaszcza związane z używkami i przemocą, propagujących systemy totalitarne. „ 
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14. § 32. pkt.1 -  skreślono słowo „książkowej” w kategoriach nagród; 

15. § 33. pkt.1 - dodano ppkt. 10 w brzmienu: : “spożywania i posiadania przy sobie 

napojów energetycznych;” 

16. § 36. pkt. 14. ppkt.6 - przy ocenie celującej skreślono: „lub  posiada wiedzę 

i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programu nauczania, będące 

efektem samodzielnej pracy oraz  indywidualnych zainteresowań i rozwiązuje 

zadania/problemy wykraczające poza wymagania programu nauczania lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia.”  

17. § 36 pkt.19 - zmieniono progi średnich ważonych: 

- dostateczny z 2,6 na 2,7 

- dobry z 3,6 na 3,7 

- bardzo dobry z 4,5 na 4,75 

 

18. § 46 - dodano rozdział VII Rekrutacja i przyjmowanie uczniów. 

 


