Załącznik nr 1
do uchwały Rady Pedagogicznej
Nr 5/ 2019/2020
z dnia 7 października 2019r.
Zmiany do Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Pułtusku
1.

W Dziale I w Rozdziale 1 dokonuje się następujących zmian:
1) §9 otrzymuje nowe brzmienie:
„§9. W szkole kształcą się uczniowie w następujących zawodach:
1) kucharz – symbol zawodu 512001- kształcenie zawodowe odbywa się w szkole;
2) w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli edukację w roku szkolnym 2019/2020 w
zawodach wybranych przez uczniów (będących młodocianymi pracownikami),
ujętych
w obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, na zasadzie
kształcenia dualnego:
a) fryzjer – symbol zawodu 51401,
b) lakiernik samochodowy – symbol zawodu 713203,
c) mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych – symbol zawodu 834103,
d) mechanik pojazdów samochodowych – symbol zawodu 723103 ,
e) murarz-tynkarz – symbol zawodu 711204,
f) piekarz – symbol zawodu 751204;
3) w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli edukację w roku szkolnym 2017/2018 i
2018/2019

w zawodach wybranych przez uczniów (będących młodocianymi

pracownikami), ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, na zasadzie kształcenia dualnego:
a) blacharz samochodowy – symbol zawodu 721301,
b) elektryk – symbol zawodu 741103,
c) fryzjer – symbol zawodu 514101,
d) lakiernik – symbol zawodu 713201,
e) mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych – symbol zawodu 834103,
f) mechanik pojazdów samochodowych – symbol zawodu 723103,
g) monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – symbol zawodu 712616,
h) murarz-tynkarz – symbol zawodu 711204,
i) piekarz – symbol zawodu 751204,
j) sprzedawca – symbol zawodu 522301,
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k) stolarz – symbol zawodu 752205.”
2) uchyla się §14 i dodaje się §14a w brzmieniu:
„§14a. W szkole kształcą się absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum.”
3) w §15 w punkcie 9 skreśla się zapis „oraz w klasach dotychczasowej Zasadniczej
Szkole Zawodowej Nr 2”.
2. W Dziale II dokonuje sią następujących zmian:
1) w Rozdziale 1 w §25 dokonuje się następujących zmian:
a) w ustępie 3 w punkcie 3 skreśla się literkę „c”;
b) w ustępie 3 w punkcie 4 w literce „a” po wyrazie „prowadzenie” dodaje się
wyraz „corocznie”;
2) w Rozdziale 2 po §29 dodaje się §29a w brzmieniu:
- „§29a. Organizuje się opiekę stomatologiczną realizowaną przez lekarza
dentystę, współpracując z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad
uczniami, współpracując z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów
zdrowotnych

lub

higienicznych.

Rodzice/prawni

opiekunowie

uczniów

niepełnoletnich wyrażają na piśmie zgodę o objęcie swoich dzieci stosowną
opieką zdrowotną.
3) w Rozdziale 2 §30 i §31 otrzymują nowe brzmienia:
- „§30. Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia
zawodowego w danym zawodzie realizuje się w oparciu o programy nauczania
przedstawione

dyrektorowi

przez

nauczyciela

lub

zespół

nauczycieli

prowadzących dane zajęcia edukacyjne. Programy te obejmują treści nauczania
ustalone dla określonych zajęć ujętych w podstawie programowej, odpowiednio
do rodzaju zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego. Program nauczania zawodu może wykraczać poza treści
nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej. Zaopiniowane
przez radę pedagogiczną programu i dopuszczony przez dyrektora szkoły
stanowią szkolny zestaw programów.”
- „§31. Realizacja programów nauczania w szkole odbywa się z zastosowaniem
dopuszczonych

do

użytku

podręczników

i

materiałów

edukacyjnych

zaproponowanych przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli i ustalonych przez
dyrektora. Zestaw podręczników obowiązuje we wszystkich oddziałach danej
klasy i danego zawodu co najmniej trzy lata szkolne i jest on corocznie podawany
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przez dyrektora do publicznej wiadomości jako obowiązujący w danym roku
szkolnym.”.
4) w Rozdziale 3 w §33 po ustępie dodaje się ustęp 2a. w brzmieniu:
„2a. Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego następuje na
podstawie wyników corocznej diagnozy ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Obejmuje treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.”
5) w Rozdziale 4 po §35 dodaje się §35a w brzmieniu:
„§35a. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach z
zakresu doradztwa zawodowego zgodnie ze szkolnym planem nauczania lub
tygodniowym wymiarem godzin na dany rok szkolny.”
6) w Rozdziale 4 w §36 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6) oddziały, których dotyczą działania.”
3. W Dziale III w Rozdziale 1 w §38 w punkcie 26 literka „c” otrzymuje nowe
brzmienie:
„c) w porozumieniu z organem prowadzącym i po uzyskaniu opinii wojewódzkiej
rady rynku pracy ustala zawody w których kształci szkoła uwzględniając potrzeby
rynku pracy.”
4. W Dziale IV dokonuje się następujących zmian:
1) w Rozdziale 1 §70 otrzymuje nowe brzmienie:
„§70.

Uczniowie

w

danym

roku

szkolnym

uczestniczą

w

zajęciach

obowiązkowych oraz pozostałych zajęciach edukacyjnych przewidzianych
szkolnymi planami nauczania lub tygodniowymi wymiarami godzin dla danego
oddziału oraz dodatkowych i specjalistycznych zajęciach zgodnie z ich
potrzebami.”
2) w Rozdziale 1 w

§74 wyrażenie „ośrodkach dokształcania i doskonalenia

zawodowego” zastępuje się wyrażeniem „centrach kształcenia zawodowego
i ustawicznego i placówkach kształcenia ustawicznego.”
5. W Dziale VII dokonuje się następujących zmian:
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1) w Rozdziale 1 w §177 w ustępie 2 w punkcie 1 po wyrażeniu „efektów
kształcenia” stawia się przecinek i dodaje się wyrażenie „kryteriów weryfikacji”
oraz po wyrazie „zawodach” dodaje się wyrażenie „szkolnictwa branżowego”;
2) w Rozdziale 1 w §179 w punkcie 1 po wyrazie „rocznych” dodaje się wyrażenie
„ocen klasyfikacyjnych”;
3) w Rozdziale 11 w §226 po wyrażeniu „zajęcia edukacyjne są” skreśla się
przecinek oraz zapis „zgodnie ze szkolnym planem nauczania”.
4) w Rozdziale 11 w §227 w pierwszym zdaniu po wyrazie ”klasyfikacyjne” kropkę
zastępuje spójnikiem „oraz” i dodaje się zapis „w przypadku ucznia, który
rozpoczął naukę 1 września 2019r. przystąpił do egzaminu zawodowego lub
czeladniczego.”, w zdaniu drugim skreśla się wyrażenie „danego typu”, w trzecim
zdaniu skreśla się „lub w semestrze programowo najwyższym”.
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