
ZMIANY STATUCIE 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 Specjalnej 

w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

 

Dział I, Rozdział 1 

skreśla się  ust 3 w §  1, o brzmieniu:: banżowa 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. 

 

Dział I, Rozdział 1 

skreśla się  ust. 8 pkt 2 w § 1, o brzmieniu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna w Pszczynie” – dla 

oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Dział I, Rozdział 1 

skreśla się ust 4 w §  2, 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. 

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 2017r. poz.59; 

 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,  

Skreśla się ust. 2 i ust. 3 w §  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. 

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 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 I, Rozdział 3, 

Skreśla się ust. 6 w §  8,  o brzmieniu: Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I 

szkoły zawodowej. 

 Dział I, Rozdział 3,  

Skreśla się ust. 7 w §  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. 

 Dział I, Rozdział 3,  

Skreśla się ust. 8 w §  8   o brzmieniu: W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się rekrutację 

do I klasy branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum 

 Dział I, Rozdział 3,  

Skreśla się ust. 11 w §  8,  o brzmieniu: W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w Szkole odbywa się w 

zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej . 

Dział V,  

§ 30, pkt 9-  przyjmuje brzmienie: W Szkole do dokumentowania zajęć lekcyjnych,  rewalidacyjnych, 

świetlicowych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej używa się dziennika elektronicznego. 

Dział V,  

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

Statutu Zespołu Szkół .  

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, 

W  §108- dodaje się ust 3 o brzmieniu: 

3. 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, Rozdział 10,  

§ 92,  ust 2, przyjmuje brzmienie   



2. Uczeń    nie  uzyskuje  pozytywnej  śródrocznej  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej    z praktycznej nauki 

zawodu w przypadku samowolnej  zamiany  miejsca  odbywania  praktycznej  nauki  zawodu. 

 

Dział IX, Rozdział 11,  

§ 96, ust 3, pkt 2 -przyjmuje brzmienie:   

2) 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 

 


