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STATUT 
5-letniego 

Technikum  
 
 
 
 

1. Statut publicznego 5-letniego technikum jest opracowany zgodnie z art. 98-99 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

2. Regulacje odmienne dla 4-letniego technikum zostały ujęte w przepisach przejściowych, 
co sprawi, że ich usunięcie po dwóch latach nie zaburzy konstrukcji statutu. Odmienne 
zapisy dotyczą m.in. wyboru liczby przedmiotów w zakresie rozszerzonym, czasu 
trwania nauki, etc.  Nie zostały wpisane zasady rekrutacji do 4-letniegotechnikum, bo od 
1 września 2019 r. takiej się nie prowadzi.   

 
 

 
 
 
 

stan prawny na dzień 1 września 2020 r. 
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Podstawy prawne: 

 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z 
poźń. zm);  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, 949); 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245); 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668); 

9. Ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 
r. poz. 1781). 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 869); 

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998); 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 682); 

13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2096); 

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1282). 

15. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2153 ze zm.) 
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DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
Rozdział 1 

Przepisy definiujące 

§ 1.  Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. Szkole  – należy przez to rozumieć  Technikum , które wchodzi w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych im. J. Liszewskiego   w Braniewie; 

2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych im. J. Liszewskiego   w Braniewie; 

3. Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
 im J. Liszewskiego w Braniewie w skład, którego wchodzi Technikum; 

4. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych 
im J. Liszewskiego w Braniewie w skład, którego wchodzi Technikum ; 

5. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodwych  
im. J. Liszewskiego w Braniewie w skład, którego wchodzi Techniku;                                                   

6. Samorządzie Uczniowskim – – należy przez to rozumieć Samorząd uczniowski w Zespole Szkół 
Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie  w skład, którego wchodzi Technikum;                                                   

7. Wicedyrektorach i Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć 
Wicedyrektorów i Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im.  
J. Liszewskiego w Braniewie w skład, którego wchodzi Technikum ; 

8. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów  Technikum w Zespole Szkół Zawodowych  
im. J. Liszewskiego w Braniewie; 

9. Programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny 
Technikum w  Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie; 

10. Kwalifikacji w zawodzie – należy to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez 
okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

11. Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów – należy przez to rozumieć 
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia  
w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności przygotowujące uczniów do uzyskania 
dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowych funkcjonujących 
w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych. Mogą być 
one realizowane podczas godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia 
zawodowego dla danego zawodu.; 

12. Kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania 
uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, 
którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie w zakresie tej kwalifika 
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Rozdział 2  
Informacje ogólne o Szkole 

§ 2.1. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego  
w Braniewie. 

2. Technikum  w Zespole Szkół Zawodowych im J. Liszewskiego w Braniewie, zwana dalej 
Szkołą jest placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego 
 i zawodowego; 

b) ramowy plan nauczania; 

c) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki  zasady oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w miejscowości Braniewo, przy ul. Gdańska 19 

4. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. 

5. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu –Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie . Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: 
„Zespół Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego- Technikum w Braniewie” 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Braniewski 

7. Organem nadzorującym szkołę jest  Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty. 

8. W Szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.  

9. Cykl kształcenia w Szkole trwa 5 lat. Nauka odbywa się 5 dni w tygodniu w systemie 
dziennym. 

10. W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu poza szkołą, po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz w porozumieniu z podmiotami przyjmującymi 
uczniów na praktyczna naukę zawodu, dopuszcza się prowadzenie nauki przez 6 dni w tygodniu. 
W takiej sytuacji przed rozpoczęciem ferii letnich, dyrektor informuje organ prowadzący, 
uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy w następnym roku szkolnym.  

11. Ukończenie 5 – letniego Technikum daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w odpowiednich zawodach.  

12. W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, 
maksymalny okres uczęszczania do dziennego technikum wynosi do ukończenia 21 roku życia,  
a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do 
ukończenia 24 roku życia.  
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13. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania 
i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych 
i finansowych Szkoły na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

 

14. Szkoła używa następujących pieczęci: 

1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15. Szkoła kształci w zawodach szkolnictwa branżowego:  

1) Branża leśna (LES) 

Technik leśnik 314301 
LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

2) Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) 

Technik hotelarstwa 422402 
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
HGT.06. Realizacja usług w recepcji 
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
 
3) Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) 

Technik logistyk 333107 
SPL.01. Obsługa magazynów 
SPL.04. Organizacja transportu 
 
4) Branża ekonomiczno- administracyjna (EKA)  

Technik ekonomista 331403 
EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 
EKA.05- Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 
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5) Technik rachunkowości- 431103 
EKA.05- Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 
EKA.07- Prowadzenie rachunkowości 

16. Kierunki kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po 
zasięgnięciu opinii wojewódzkiej Rady Zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku.  

17. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa 
ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wyodrębnione 
kwalifikacje w zawodzie. 

18. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum prowadzone są 
klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu 
likwidacji tych klas.  
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19. Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia 
epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor Szkoły ma 
prawo dostosowania okresowego organizacji pracy Szkoły do wytycznych GIS, w tym 
wprowadzenia organizacji pracy Szkoły uwzględniającej zmianowość. 

 

Rozdział 3  
Misja , wizja Szkoły i model absolwenta 

§ 3.1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty 
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

2. Misja Szkoły:  

Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma 
spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie 
"bycia razem" otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do 
wysiłku. W Szkole Naszych Marzeń każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i 
nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi - jest OSOBĄ, 
człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej 
współtworzenie. W tej Szkole buduje się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej 
tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , ale uczy się też szacunku dla wszystkich tradycji i 
kultur w imię szeroko pojętej tolerancji. Celem , do którego każdy członek tej społeczności 
zmierza - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji - jest to, aby absolwent Szkoły był 
człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego 
życia. Nauczyciele i wszyscy pracownicy Szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju 
intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i 
umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest 
miłością dorosłych, dorośli - otoczeni szacunkiem młodzieży .Każdy członek społeczności 
szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane 
wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też 
świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których 
stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych . W Szkole panuje klimat pokoju, 
rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, którą 
rozwjamy i krzewimy dla siebie i innych . Dialog i negocjacje są w tej Szkole metodą na 
rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych. Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest 
przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Tylko od nas zależy, jaka będzie sytuacja edukacyjna 
Szkoły. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się . 

3. Wizja Szkoły 

SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ TO TAKA, W KTÓREJ: 

-panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów  
i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu; pielęgnuje się tradycję Szkoły, 
skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;  
- uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; rodzice aktywnie 
  uczestniczą w budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają 
nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów Szkoły; uczeń okazuje pomoc  
i życzliwość swoim koleżankom i kolegom; nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą 
się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają 
uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów; są 
kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione 
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warunki do podnoszenia kwalifikacji; dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest 
konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę Szkoły, wspiera 
nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem Szkoły zajęcia są 
tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia i 
wiary we własne siły; młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki 
organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne; bogato wyposażone klasopracownie zachęcają 
młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego 
rozwoju fizycznego dziecka. 

4. Model absolwenta:  

Absolwent Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie  to 
obywatel Europy XXI wieku, który:  
 

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,  

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,  

c) posługuje się sprawnie językami obcymi,  

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,  

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,  

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

    

Absolwent Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego  to człowiek:  
a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,  

b) twórczo myślący,  

c) umiejący skutecznie się porozumiewać,  

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,  

e) umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.  
 

Rozdział 4 
Cele i zadania Szkoły 

§ 4.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe i w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-
profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska. 

2. Głównymi celami Szkoły jest: 

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

3) przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie; 

4) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu,                          
a także poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

5) rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów; 

6) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej; 

7) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa  
w życiu społecznym; 

8) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych 
we wszystkich dyscyplinach wiedzy; 

9) przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym; 
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10) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 
rozumienie; 

11) doskonalenie umięjętności; 

12) prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru  
i wykorzystywania mediów; 

13) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 
dyscyplin; 

14) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

15) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 
rozumienie; 

16) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie 
do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości; 

17) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,  
w tym do angażowania się w wolontariat; 

18) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne                     
i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

19) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie 
do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

3. Szkoła w zakresie nauczania ogólnokształcącego zapewnia uczniom w szczególności 
kształcenie i nabywanie umiejętności: 

1) myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych informacji za 
pomocą dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, syntetycznego, logicznego, 
przyczynowo - skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego; 

2) czytania ze zrozumieniem; 

3) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak  
i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw 
porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;  

4) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 

5) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzy-
stywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

6) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi  
z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się  
w cyberprzestrzeni; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się; 

8) współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie. 

4. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do: 

1) wykonywania pracy zawodowej; 

2) aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, uprawnień zawodowych lub kwalifikacji 
rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 
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5. Do zadań Szkoły należy: 

1) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 
zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz prawa 
młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz 
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 
potrzeb; 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

5) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego i zawodowego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych     i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 
uczenia i nauczania; 

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 
nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z 
zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów lub poszczególnego ucznia; 

10) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach; 

12) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

13) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 

14) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

15) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w 
skróconym czasie; 

16) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 
poziomu przygotowania uczniów; 

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;  

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży 
oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 
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20) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki lub 
zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole; 

24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 
inicjatyw i pracy zespołowej; 

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

26) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających 
dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

27) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji; 

28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji. 

§ 5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji 
tych oczekiwań. 

§ 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski  
z realizacji celów i zadań Szkoły w celu doskonalenia procesów w niej zachodzących.   

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-
psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi oraz 
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

§ 8. Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, 
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

§ 9.1.  Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje 
całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania  
o charakterze wychowawczym i uwzględniającym zagadnienia z  zakresu prolilaktyki, 
stosownie do zdiagnozowanych zagrożeń i ryzyk wystąpienia poszczególnych zagrożeń w 
Szkole, w środowisku przebywania uczniów. 
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2. Działalność edukacyjna Szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa 
branżowego jest określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym do użytku  
w Szkole. Program nauczania zawodu realizowany w Szkole uwzględnia wszystkie elementy 
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przy czym treści 
nauczania wynikające z efektów kształcenia realizowanych w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej 
w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania wynikającymi  
z efektów kształcenia realizowanych w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, 
nie są powtarzane, z wyjątkiem efektów kształcenia dotyczących języka obcego zawodowego oraz 
kompetencji personalnych i społecznych, które są dostosowane do zakresu drugiej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły 
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.  

4. Szkoła i nauczyciele realizują cele i zadania określone w podstawach kształcenie ogólnego i 
branżowego zgodnie z warunkami i zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych edukacji 
przedmiotowych. 

DZIAŁ II 
Sposoby realizacji zadań Szkoły 

§ 10. Sposoby realizacji zadań szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 
Rozdział 1 

Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne i zasady ich 
dopuszczenia 

§ 11. Programy nauczania i materiały edukacyjne i zasady ich dopuszczenia określa Statut  
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

Rozdział 2 
Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w Szkole 

§ 12. Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w Szkole określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

Rozdział 3 
Organizacja opieki zdrowotnej i stomatologicznej nad uczniami 

 

§ 13.  Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w Szkole określa Statut 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 
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Rozdział 4 
Organizacja nauczania w Szkole 

 

§ 14. Organizację nauczania w  Szkole określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana   
Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

 

 

Rozdział 5 
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u 

§ 15. Organizację nauki religii/etyki i WDŻ-u określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

  
Rozdział 6 

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć 

§ 16. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

Rozdział 7 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 17. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

 
 

Rozdział 8 
Wolontariat w Szkole 

 

§ 18.  Wolontariat w Szkole określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział II. 

 
 

Rozdział 9 
Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w Szkole 

 

§ 19. Sposoby zpweniania bezpieczeństwa uczniom w Szkole określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 
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Rozdział 10 

Pomoc materialna uczniom 

§ 20.  Pomoc materialną uczniom określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

 
 

Rozdział 11 
Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu 

§ 21. Formy i organizacja praktycznej nauki zawodu   

1. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów technikum jest organizowana w formie zajęć 
praktycznych oraz w formie praktyk zawodowych. 

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych dla uczniów, 
które mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia. 

3. Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku 
zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – 
również w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na zajęciach praktycznych 
oraz wymiar godzin tych zajęć określa plan i program nauczania dla danego zawodu. 

5. Praktyki zawodowe mogą być organizowane u pracodawców, w pracowniach szkolnych, 
warsztatach szkolnych i w centrach kształcenia zawodowego./CKZ , CKZiU/ 

6. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym 
również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich 
odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 
odbywających praktyki.  

7. Praktyka zawodowa jest organizowana przez szkołę poprzez umowę zawieraną 
pomiędzy Szkołą a pracodawcą. 

8. Wszystkie formy praktycznej nauki zawodu organizowane są w czasie całego roku 
szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 

9. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie 
może przekroczyć 6 godzin, a powyżej 16 lat – 8 godzin.  

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 
dobowego wymiaru dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin przy 
zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie 
nauczania. 
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11. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że  
w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. 

12. Zakład pracy przyjmujący praktykantów zobowiązany jest do zapewnienia warunków 
do realizacji praktyki. Warunki te powinny uwzględniać przede wszystkim:  

1) odpowiednią do potrzeb programowych wewnętrzną strukturę organizacyjną; 

2) zgodność kierunku produkcji z kierunkiem kształcenia; 

3) odpowiednie do technologicznych potrzeb produkcji wyposażenia w nowoczesne maszyny  
i urządzenia; 

4) dobrą organizację pracy; 

5) możliwość wdrażania postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego; 

6) odpowiednie warunki socjalno-bytowe.  

13. Szkoła kierująca uczniów na praktykę:  

1) nadzoruje realizację programu praktyki; 

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę; 

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

4) akceptuje instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych; 

5) przed odejściem na praktykę kierownik Szkolenia praktycznego organizuje odprawę 
Szkoleniową z uczniami poświęconą omówieniu warunków praktyki. Obecność uczniów na 
odprawie jest obowiązkowa.; 

6) zwraca uczniom odbywającym praktyczna naukę zawodu w miejscowościach poza ich 
miejscem zamieszkania i poza siedzibą Szkoły równowartość kosztów przejazdów środkami 
komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom; 

7) przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki 
zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych. 

§ 22. Młodzież realizująca praktykę zawodową ma prawo do: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i dokumentacji technicznej, niezbędnej 
na stanowisku pracy; 

2) otrzymania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków 
higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych; 

4) przerwy na posiłek; 

5) nieodpłatnego korzystania z posiłków profilaktycznych i napojów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i możliwościami pracodawcy; 

6) korzystania ze stołówek lub barów działających na terenie firmy; 

7) korzystania z opieki lekarskiej i usług zakładowej służby zdrowia, jeżeli firma taką opiekę 
zapewnia; 

8) nagród w różnej formie (jeżeli przepisy pracodawcy na to pozwalają); 

9) konsultacji z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego lub wyznaczonym nauczycielem; 

10) korzystania z pomocy dydaktycznych (naukowych) zgromadzonych w pracowniach 
przedmiotowych w obecności opiekuna pracowni; 
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11) zgłaszania Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wszystkich pozytywnych i negatywnych 
uwag o organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk u podmiotów przyjmujących na 
praktyczną naukę zawodu; 

12) zgłaszania swoich propozycji co do sposobu i programu realizacji praktycznej nauki zawodu; 

13) zgłaszania uwag dotyczących realizacji programów praktyk nauczycielom przedmiotów 
zawodowych i Kierownikowi Szkolenia Praktycznego; 

14) wzbogacania pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne wykonane przez 
siebie lub otrzymane od pracodawców; 

15) otrzymywania pochwał i nagród w różnej formie i postaci przewidzianych w Statucie. 

§ 23. Młodzież realizująca praktyczną naukę zawodu ma obowiązek: 

1) przestrzegać przepisów zawartych w statucie i regulaminie podmiotów przyjmujących na 
praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne; 

2) dochować tajemnicy służbowej; 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

4) zawiadamiać niezwłocznie o zagrożeniach pożarowych oraz wypadkach przy pracy 
instruktora, opiekuna, personel lub kierownictwo firmy; 

5) przeprowadzać bezpłatne badania lekarskie, zgodnie z przepisami, a także posiadać 
pracownicze książeczki zdrowia; 

6) nosić odzież roboczą lub reprezentującą firmę, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy 
lub statut oraz regulamin przedsiębiorstwa; 

7) dbać o czystość osobistą i miejsca pracy; 

8) zachowywać się w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi normami współżycia 
społecznego; 

9) młodzież w miejscu praktycznej nauki zawodu nie ma prawa palić papierosów, zażywać 
narkotyków oraz spożywać alkoholu; 

10) młodzież ma obowiązek godnego reprezentowania Szkoły. 

§ 24. Organizacja, przebieg i ocenianie praktycznej nauki zawodu. 

1) w Szkole organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego; 

2) dla zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej nauki zawodu Kierownik Szkolenia 
praktycznego współpracuje z przedstawicielami zakładów pracy, radą rodziców, 
samorządem uczniowskim, rzecznikiem praw ucznia, wychowawcami, nauczycielami 
przedmiotów zawodowych, pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

3) młodzież oraz ich rodzice informowani są o konieczności realizacji praktycznej nauki zawodu 
(w różnych formach) z określonym wyprzedzeniem czasowym w zależności od formy 
organizacji praktyk zawodowych; 

4) młodzież i rodzice mają ściśle określony termin, do którego zgłaszają propozycje miejsc 
odbywania praktyki (przekroczenie w/w terminu spowoduje nieuwzględnienie propozycji); 

5) w pierwszej kolejności Szkoła kieruje do firm, z którymi współpracuje od lat lub z którymi 
nawiązała współpracę, a po wyczerpaniu w/w możliwości wykorzystuje propozycje uczniów 
oraz ich rodziców; 

6) uczniowie prowadzą określoną przepisami dokumentację zajęć praktycznych która jest 
kontrolowana przez Szkołę oraz zakład szkolący; 
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7) przebieg praktyki oraz zachowanie uczniów jest oceniane w formie oceny otrzymanej na 
piśmie od pracodawców; 

8) ocenę klasyfikacyjną z praktyki zawodowej ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
instruktor praktycznej nauki zawodu lub Kierownik Szkolenia Praktycznego; 

9) uczniowie i pracownicy młodociani są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka zajęć 
praktycznych opracowanego przez Szkołę; 

10) każdy dzień nieobecności na praktyce zawodowej uczeń powinien usprawiedliwić 
przedkładając odpowiedni dokument (zwolnienie od lekarza bądź opiekunów). Niezaliczone 
tematy zajęć należy zrealizować w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk, nie później 
jednak niż do końca danego okresu.  

11) wychowawcy klas obowiązani są wpisać oceny z praktyki do dokumentacji pedagogicznej                      
i na świadectwo szkolne. Zaświadczenia z oceną z praktyki przechowywane są w Szkole do 
dnia ukończenia przez ucznia Szkoły; 

12) praktyka w firmach przebiega zgodnie z przepisami pod opieką wyznaczonych osób; 

13) Szkoła informuje poprzez Kierownika Szkolenia Praktycznego o uchybieniach w realizacji 
programu praktyk kierownictwo firmy, ewentualnie organ prowadzący i nadzorujący; 

14) młodzież nie ma prawa sama zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu ani klasy bez 
porozumienia z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego; 

15) w przypadku naruszenia dyscypliny pracy, powodującej przerwanie praktyki realizowanej na 
podstawie umowy między Szkołą a pracodawcą, Szkoła nie gwarantuje nowego miejsca 
odbywania praktyki zawodowej. Uczeń natychmiast zobowiązany jest znaleźć we własnym 
zakresie nowe miejsce odbywania praktyki pod rygorem skreślenia z listy uczniów; 

16) uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich uwag związanych z przebiegiem i 
organizacją praktyki zawodowej: 

a) opiekunom praktyk, 

b) nauczycielom/instruktorom praktycznej nauki zawodu, 

c) właścicielom firm, 

d) Kierownikowi Szkolenia Praktycznego, 

e) wychowawcom, 

f) pedagogowi szkolnemu, 

 

17) za nieprzestrzeganie przepisów odnoszących się do zajęć w ramach praktyki zawodowej 
zawartych w statucie młodzież ponosi kary przewidziane w Statucie. 

 

§ 25. Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse zatrudnienia  

1. Staże w ramach projektów unijnych; 

2. Praktyki w ramach programu Erasmus+; 

3. Kursy organizowane przez OHP dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. 

§ 26. Staż uczniowski 

1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 
niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum 
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mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem 
uczniowskim”.  

2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu 
nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w Szkole, do której 
uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. 

3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”, zawiera z uczniem albo 
rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski.  

4. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.  

5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem albo 
rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania oraz dobowy i tygodniowy 
wymiar czasu odbywania stażu uczniowskiego. Ustalając zakres treści nauczania wskazuje się, 
w jakim zakresie uczeń po zrealizowaniu tych treści zostanie zwolniony z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu. Ustalenia te stanowią załącznik do umowy o staż uczniowski.  

6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że 
strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie.  

7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6, nie może 
przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 
847 oraz z 2018 r. poz. 650).  

8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych. 

9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem 
przepisów art. 183a–183e, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1517, art. 204 i 
art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem przepisów ust. 12–
14.  

10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może 
przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W uzasadnionych 
przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku 
powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin stażu 
uczniowskiego do 7 godzin.  

11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w Szkole i stażu 
uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć 
edukacyjnych realizowanych przez ucznia w Szkole i stażu uczniowskiego – 40 godzin.  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia 
dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie 
dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe 
wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których przedłużony dobowy 
wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.  

13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku 
uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.  
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14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski przepisy ust. 12 i 
13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad tym uczniem.  

15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności:  

1) strony umowy;  

2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego;  

3) nazwę i adres Szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski;  

4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski; 

5)  okres odbywania stażu uczniowskiego; 

6)  wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku odpłatnego 
stażu uczniowskiego. 

16.  Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej  
w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy.  

17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki                                     
w technikum. 

18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze stron  
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem Szkoły przed końcem obowiązywania umowy dyrektor 
Szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż uczniowski, a umowa o staż 
uczniowski wygasa.  

20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice niepełnoletniego ucznia 
niezwłocznie zawiadamiają dyrektora Szkoły o wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz 
przyczynie wypowiedzenia.  

21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez 
podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.  

22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 120 
ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem opiekuna stażu 
uczniowskiego.  

23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone 
w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, 
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczne i higieniczne 
warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach dotyczących pracowników określonych  
w odrębnych przepisach, w tym w zależności od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem 
tego stażu – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia  
w szczególności:  

1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej;  

2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;  

3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem – w przypadku uczniów odbywającym staż 
uczniowski na statkach morskich i śródlądowych;  
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4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków – w przypadku uczniów 
odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze 
statku za granicą wskutek wypadku lub choroby.  

24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie 
zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres odbytego 
stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie odbywania 
stażu uczniowskiego.  

25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 
24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

 

Rozdział 12 
Działalność innowacyjna 

§ 27.   Działalność innowacyjną Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 
 

Rozdział 13 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 28.  Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 

 
Rozdział 14 

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 

§ 29. Organizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział II. 

 
 

DZIAŁ III 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i formy wspierania uczniów 

 

 

 
 

Rozdział 1  
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

§ 30.  Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Statut Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział III. 
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Rozdział 2 
 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki niepełnosprawnym,  
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

§ 31. Organizacja nauczania, wychowania i opieki niepełnosprawnym, niedostosowanym 
społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział III. 

 

Rozdział 3 
Nauczanie indywidualne 

§ 32. Nauczanie indywidualne określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 
w Braniewie, Dział III. 

 
Rozdział 4 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
 

 

§ 33. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział III. 
 

DZIAŁ IV 
Organy Szkoły i ich kompetencje 

§ 34. Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

 

Rozdział 1 
Dyrektor Szkoły 

§ 35. Kompetencje, zadania Dyrektora Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

  

Rozdział 2  
Rada Pedagogiczna 

§ 36.  Kompetencje, zadania Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

Rozdział 3 
Rada Rodziców 

§ 37. Kompetencje, zadania Rady Rodziców określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

 



25 

 

 

 

Rozdział 4 
Samorząd Uczniowski 

§ 38. Kompetencje, zadania Samorządu Uczniowskiego określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

 
Rozdział 5 

Zasady współpracy organów Szkoły 

§ 39.  Zasady współpracy organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

Rozdział 6 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły 

§ 40. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły Zasady współpracy organów Szkoły 
określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział IV. 

 

DZIAŁ V 
Organizacja  Szkoły 

 

Rozdział 1 
 

Baza Szkoły 

§ 41. Bazę Szkoły Zasady współpracy organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział V. 

 

  

Rozdział 2 
Organizacja pracy Szkoły 

 

§ 42. Organizację pracy Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 
w Braniewie, Dział V. 

 

 
Rozdział 3 

Praktyki studenckie 

§ 43. Praktyki studenckie określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w 
Braniewie, Dział V. 
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Rozdział 4 
Biblioteka szkolna i jej regulamin 

§ 44. Bibliotekę szkolną  i  jej regulaminy określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział V. 

 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁ VI 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

 

Rozdział 1 
Zadania nauczycieli 

 

§ 45. Zadania nauczycieli określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział VI. 

 

Rozdział 2 
Zadania wychowawców klas 

§ 46. Zadania wychowawców klas określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział VI. 

 
Rozdział 3 

Zadania nauczycieli w zakresie zapaewniania bezpieczeństwa uczniom 
 

§ 47.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom określa Statut 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VI. 

 

 

 

Rozdział 4 
Zespoły nauczycielskie 

§ 48.  Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VI. 
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Rozdział 5 

Pracownicy administracji i obsługi 
 

§ 49.  Pracownicy administracji i obsługi, obowiązki oraz ich zatrudnienie określa Statut Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VI. 

 
 
  

Rozdział 6  
Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Szkole 

§ 50. Kompetencje, obowiązki Wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w Szkole 
określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VI. 

 

  

DZIAŁ VII 
Uczniowie Szkoły 

 

Rozdział 1 
Zasady rekrutacji 

§ 51. Zasady rekrutacji określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział VII. 

 

 

 

Rozdział 2 
Obowiązek nauki 

§ 52. Obowiązek nauki określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział VII. 

 
Rozdział 3 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

§ 53. Prawa i obowiązki społeczności szkolnej określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VII. 

Rozdział 4 

Prawa i obowiazki uczniów 
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§ 54. Prawa i obowiązki uczniów określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego  
w Braniewie, Dział VII. 

 
 

Rozdział 5 

Nagrody i kary 

 

§ 55. Nagrody i kary określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział VII. 

 

 

DZIAŁ VIII 
Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania 

 

Rozdział 1 
Ogólne zasady oceniania 

§ 56. Wewnątrzszkolne i ogólne zasady oceniania określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział VIII. 

 

Rozdział 2 
    Promowanie i ukończenie Szkoły 

§ 57. Promowanie i ukończenie Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Liszewskiego w Braniewie, Dział VIII. 

 
 

 
DZIAŁ IX 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole 
 

§ 58. Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole określa Statut Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Dział IX. 

 
DZIAŁ X 

Ceremoniał szkolny 
 

§ 59. Ceremoniał szkolny określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  

w Braniewie, Dział X. 
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DZIAŁ XI 
Gospodarka finansowa 

§ 60. Gospodarka finansowa określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego  
w Braniewie, Dział XI. 

 
DZIAŁ XII 

Postanowienia przejściowe – dotyczy oddziałów 4-letniego technikum 
 

§ 61.  Zapisy niniejszego działu stosuje się dla oddziałów 4 – letniego technikum za wyjątkiem: 

1) § 20 ust. 1; (poziom języków obcych nowożytnych) 

2)  § 29 ust. 1 pkt 1; (10 godzin doradztwa zawodowego w cyklu kształcenia) 

3) rt. 154 – (egzamin   zawodowyi obowiązek przystąpienia do niego)   

§ 62. Kształcenie w oddziałach 4-letniego technikum jest prowadzone w zawodach: 
 
 

Technikum - klasa II i III (podstawa programowa 2017) 
 

Obszary kształcenia 
 
 

Zawód 

 
Kwalifikacje 

administracyjno-usługowy 
(AU)  

 
Technik logistyk 

AU. 22. Obsługa magazynów  
AU.32. Organizacja transportu 

rolniczo-leśny z ochroną 
środowiska (RL) Technik leśnik 

RL.13  Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 
RL.14  Użytkowanie zasobów leśnych 

 
turystyczno-

gastronomiczny (TG)  
 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów 
TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

Technik hotelarstwa 

TG.12  Planowanie i realizacja usług w recepcji 
TG.13  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 
 

 
Technikum - klasa IV (podstawa programowa 2012) 

 
Obszary kształcenia 

 
 

Zawód 

 
Kwalifikacje 

Administracyjno – 
usługowe (A) 

Technik logistyk 

A.30. - Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 

i magazynowania 
 

A.31. - Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych 

 
A.32. - Organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 
 

Rolniczo - leśny  z Technik leśnik R.13. - Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych 
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ochroną środowiska (R) R.14. - Użytkowanie zasobów leśnych 
Turystyczno – 

gastronomiczne (T) 
Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

T.6   Sporządzanie potraw i napojów 
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

Technik hotelarstwa 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji 
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 
 
 

 tj. zgodnie z klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie, określoną w 
przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu dotychczasowym. 

§ 63. Praca dydaktyczna na zajęciach kształcenia zawodowego w oddziałach 4-letniego 
technikum, za wyjątkiem klas pierwszych rozpoczynających naukę z dniem 1 września 2019 
roku,  prowadzona jest w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, określona  
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 , w 
brzmieniu dotychczasowym.  

§ 64. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę programową 
kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym odbywa się do dnia 31 grudnia 2020 
roku.  

§ 65. Nauka w oddziałach 4-letniego technikum trwa 4 lata. 

§ 66. Z dniem 1 września 2020 roku wygasza się klasy pierwsze, a kolejnych latach odpowiednio 
drugie i trzecie oddziałow 4-letniego technikum. 

§ 67. Uczeń oddziałów 4-letniego technikum przystępuje odpowiednio do egzaminów 
zawodowych potwierdzająch kwalifikacje w zawodzie. 

§ 68. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
klasyfikacyjne roczne  oceny wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 
programowo wyższej.  

  
DZIAŁ XIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 69. Postanowienia końcowe określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego 
w Braniewie, Dział XII. 
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