
 
ANEKS NR 1 – Statut Branżowa Szkoła I Stopnia w ZST w Lipnie 

W Statucie Branżowej Szkoły I st. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie uchwalonym w dniu 30sierpnia 2022 roku uchwałą nr 
61/2021/2022 przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi 
Dobrzyńskiej w Lipnie wprowadza się następujące zmiany -aneks nr 1: 
 

a) w Rozdziale 1 § 3. ust.1. otrzymuje brzmienie:  

1. Do Branżowej Szkoły I st. uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły 

podstawowej. 

 

b) w Rozdziale 1 § 3. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

2. „skreślony”. 

 

c) w Rozdziale 2 § 4. ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

4. „Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nieotrzymaniem świadectwa 

ukończenia danego roku szkolnego. Dyrektor szkoły informuje uczniów Branżowej 

Szkoły I st. o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w 

danym roku szkolnym nie później niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia danego 

roku szkolnego.” 

d) w Rozdziale 2 § 4. ust. 7. otrzymuje brzmienie: 

7. „Do dyplomu zawodowego dołącza się Europass-Suplement do Dyplomu 

Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za 

zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i 

instytucje zagraniczne.” 

e) w Rozdziale 6 § 14. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

1. „Zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych regulują odrębne przepisy.” 

 

f) w Rozdziale 6 § 15. ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

3. „Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciele i wychowawcy przekazują: 

1) uczniom - na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych lub za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu 

roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom) - na klasowych zebraniach zorganizowanych 

najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego, bądź za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego lub  w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z 

nauczycielem lub wychowawcą oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym, 



3) przyjęcie informacji do wiadomości rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie 

potwierdzają własnoręcznymi podpisami lub za pośrednictwem wiadomości w 

dzienniku elektronicznym, 

4) rodzice (prawni opiekunowie), którzy z powodu nieobecności na zebraniu 

klasowym nie zapoznali się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego do 30 

września danego roku szkolnego, bądź nie zapoznali się z wiadomościami 

udostępnianymi za pośrednictwem dziennika elektronicznego, wyrażają zgodę na 

akceptację tych zasad.” 

 

g) w Rozdziale 6 § 15. ust. 4. punkt a) otrzymuje brzmienie: 

a) „uczniowie podczas lekcji (ewentualnie po uzgodnieniu z nauczycielem - na 

przerwie lub w czasie zajęć dodatkowych), a także podczas konsultacji dla 

uczniów lub wychowanków wg ustalonego harmonogramu;” 

 

h) w Rozdziale 6 § 15. ust. 4. punkt b) otrzymuje brzmienie: 

b) „rodzice (opiekunowie prawni) podczas zebrania z rodzicami, podczas dnia 

otwartego dla rodziców, podczas konsultacji dla rodziców, uczniów lub 

wychowanków wg ustalonego harmonogramu lub w innym, ustalonym wspólnie 

terminie. Prace rodzic (opiekun prawny) może w tym czasie skopiować w 

obecności nauczyciela. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela 

do końca danego roku szkolnego;” 

 

i) w Rozdziale 6 § 15. ust. 4. punkt c) otrzymuje brzmienie: 

c) „oceny bieżące, śródroczne oraz roczne, informujące o postępach i 

trudnościach w nauce oraz informacje dotyczące zachowania ucznia, jego 

frekwencji, a także szczególnych uzdolnieniach ucznia,  przekazywane są 

uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej lub ustnej, 

uniemożliwiającej dostęp do danych osobowych innych uczniów, podczas 

zebrania z rodzicami, podczas dnia otwartego dla rodziców, podczas 

konsultacji dla rodziców, uczniów lub wychowanków wg ustalonego 

harmonogramu lub w innym, ustalonym wspólnie terminie.” 

 

j) w Rozdziale 6 § 15. ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

5. „O postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia i jego 

szczególnych uzdolnieniach rodzice (prawni opiekunowie) są informowani w czasie 

indywidualnych rozmów w trakcie roku szkolnego, na organizowanych zebraniach 

z rodzicami, podczas comiesięcznego dnia otwartego dla rodziców, podczas 

konsultacji dla rodziców, uczniów lub wychowanków wg ustalonego 

harmonogramu lub w innym, ustalonym wspólnie z nauczycielem terminie oraz za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego”. 

 



k) w Rozdziale 6 § 16. po ust. 8. dodaje się ustępy: 9, 10, 11, które otrzymują 

brzmienie: 

9. „Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się wagę w postaci liczby naturalnej 

w następujący sposób (wspólny dla wszystkich przedmiotów): 

1) prace klasowe, testy, sprawdziany, prace projektowe, konkursy i zawody (miejsca 

1-3 w etapie szkolnym, w powiecie lub wyżej) - waga 3; 

2) kartkówki, odpowiedzi ustne, recytacje, dyktanda, inne prace pisemne - waga 2; 

3) zadania domowe, praca w grupach, aktywność, ćwiczenia praktyczne, inne oceny 

- waga 1; 

4) nieprzygotowanie, brak zadania, uczeń nie pisał pracy pisemnej - waga 0. 

10. Śródroczne oceny klasyfikacyjne, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne wystawia nauczyciel przedmiotu biorąc pod 

uwagę: 

1) średnią ważoną wszystkich uzyskanych przez ucznia ocen bieżących, wyliczoną 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przez dziennik elektroniczny w 

następujący sposób: 

a) średnia ważona: 1,00 – 1,50 ocena: niedostateczna; 

b) średnia ważona: 1,51 – 2,50 ocena: dopuszczająca; 

c) średnia ważona: 2,51 – 3,50 ocena: dostateczna; 

d) średnia ważona: 3,51 – 4,50 ocena: dobra; 

e) średnia ważona: 4,51 – 5,50 ocena: bardzo dobra; 

f) średnia ważona: 5,51 – 6,00 ocena: celująca; 

2) przestrzeganie przez ucznia zapisów WSO (w szczególności postawę, 

zaangażowanie, systematyczność, uzupełnianie i nadrabianie bieżących braków i 

zaległości); 

3) progres/regres wiedzy i umiejętności ucznia. 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w 

pierwszym semestrze ocena śródroczna staje się oceną roczną.” 

 

l) w Rozdziale 6 § 17. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

2. „Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz 

przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był 

przeprowadzany w danej klasie. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy 

programowo wyższej, powtarza klasę.” 

 

m) w Rozdziale 6 § 17. ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

5. „Ocena na drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną.” 

n) w Rozdziale 6 § 17. ust. 16. otrzymuje brzmienie: 



16. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową: branżową szkołę I st. z wyróżnieniem, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz  przystąpił ponadto do 

egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o 

której mowa wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

o) w Rozdziale 6 § 17. po ust. 16. dodaje się ust. 17, który otrzymuje brzmienie: 

17. Dyrektor zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I st., który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu, jeżeli: 

1)  uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki 

zawodu oraz 

2) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

którym się kształci lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci. 

 

p) w Rozdziale 6 § 17. po ust. 17. dodaje się ust. 18, który otrzymuje brzmienie: 

18. Dyrektor zwalnia ucznia klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I st., który 

nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego, jeżeli: 

1) uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego oraz 

2) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

którym się kształcilub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci. 

q) w Rozdziale 6 § 17. po ust. 18. dodaje się ust. 19, który otrzymuje brzmienie: 

19. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 17 i 18, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 71 pkt 2 lub ust. 18 pkt 2. 

r) w Rozdziale 6 § 17. po ust. 19. dodaje się ust. 20, który otrzymuje brzmienie: 

20. „W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I st: 

1) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik oraz 



2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, oraz 

3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 

którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, oraz 

4) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu 

– uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu uczniowskiego, o 

którym mowa w art. 121a ust. 1ustawy – Prawo oświatowe.” 

 

s) Rozdział 6a otrzymuje brzmienie: 

Rozdział 6a „skreślony” 

 

t) Po Rozdziale 6 wprowadza się Rozdział 6b, który otrzymuje brzmienie: 

 

Rozdział 6b 

Szczegółowa organizacja i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość 

§ 1. 1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na 

danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 Ustawy 

Prawo oświatowe. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch 
dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia 
zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1. 
3. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły informuje organ 
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 



4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu 
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2. 
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są 

organizowane z uwzględnieniem w szczególności: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

4)  łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są 
na Platformie Google Classroom, Google Meet lub Teams. 
7. Nauczyciele oraz uczniowie korzystają z kont użytkowników Platformy Google 
Classroom, Google Meet i Teams utworzonych przez Administratora. 
8. Zakazane jest udostępnianie kont osobom nieupoważnionym pod groźbą 
postępowania karnego. 
9. Dostęp do konta wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła. 
10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 
realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 
1) dziennika elektronicznego Vulcan, 
2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych, 
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
4) innych, niż wymienione w pkt. 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela, w 
tym w szczególności platformy e-podręczniki oraz materiałów dostępnych przez 
wydawnictwa szkolne, 
5) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 
oceny pracy ucznia, 
6) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 
realizacji przez ucznia w domu. 
11. Nauczyciel informuje ucznia o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji 
zajęć. 



12. Materiały niezbędne do realizacji zajęć przekazywane są za pośrednictwem 
Platformy Google Classroom, Google Meet, Teams oraz dziennika elektronicznego 
Vulcan. 
13. Potwierdzeniem udziału ucznia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość jest aktywność w czasie określonym przez nauczyciela. 
14. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach organizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być: 
1) potwierdzenie udziału komunikatem „obecny” wysłanym przy pomocy 
komunikatora tekstowego na Platformie Google Classroom, Google Meet lub Teams, 
2) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu 
uczniowskiego, 
3) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach na Platformie Google 
Meet lub Teams z nauczycielem i wychowawcą. 
15. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów, jaka aktywność jest 
dowodem uczestnictwa ucznia w zajęciach, uwzględniając konieczność 
poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie 
sprzętu służącego do nauki. 
16. Uczeń jest bezwzględnie zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa oraz 
aktywności w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 
17. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mają mieć 
przede wszystkim charakter nauczania synchronicznego w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem Platformy Google Classroom, Google Meet oraz Teams. 
18. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mające 
charakter nauczania synchronicznego muszą łączyć przemienne kształcenie z 
użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 
19. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form 
pracy nauczyciele są zobowiązani do pracy z uczniami także w sposób 
asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w 
czasie odroczonym). 
20. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
nauczyciel i uczeń realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego planu zajęć.  
 
§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są 

organizowane w oddziałach lub grupie międzyoddziałowej.  

§ 3.1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut.  

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w 

czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

§ 4.1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom 

informację o formie i terminach tych konsultacji.  



2. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia 

z nauczycielem. 

§ 5.1. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów 

nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas; 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o 

modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego 

rozkładu zajęć, o których mowa w ust. 1. 

§ 6. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w  § 1. ust. 1 pkt 3 lub 4 dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną 

i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten 

program. 

§ 7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o 

sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 

ustawy Prawo oświatowe.  

§ 8. 1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia 

zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia 

lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 



 - o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na 

terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

2. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego 

ucznia zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia 

lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

- o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na 

terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w 

porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący, szkoły. 

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. 1. W okresie zawieszenia zajęć w szkole, zajęć z zakresu praktycznej nauki 

zawodu oraz zajęć z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego w formach 

pozaszkolnych nie realizuje się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, z wyjątkiem praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 3. 

2. Zajęcia niezrealizowane w okresie zawieszenia zajęć w szkole, o których mowa w 

ust. 1, uzupełnia się po zakończeniu tego okresu. 

3. Praktyki zawodowe dla uczniów techników realizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość mogą odbywać się w formie: 

1) projektu edukacyjnego, realizowanego we współpracy z pracodawcą lub osobą 

prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne;  

2) wirtualnego przedsiębiorstwa. 

4. Praktyka zawodowa realizowana w formie projektu edukacyjnego, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, polega na zespołowym lub indywidualnym działaniu ucznia lub uczniów 

realizowanym pod kierunkiem opiekuna praktyk zawodowych, którego celem jest 

rozwiązanie określonego problemu związanego z zawodem, w ramach którego uczeń 

odbywa te praktyki.  



5. Praktyka zawodowa realizowana w formie wirtualnego przedsiębiorstwa, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2, polega na uczestniczeniu ucznia w symulacji komputerowej 

odpowiadającej funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach rzeczywistych, 

podczas której uczeń wykonuje działania lub podejmuje decyzje związane ze 

specyfiką zawodu, w ramach którego odbywa te praktyki. 

§ 10.W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie 

uczniów. 

§ 11. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.  

§ 12.W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 1ust. 4 nauczyciele mogą, w 

okresie zawieszenia zajęć w szkole, przekazywać lub informować rodziców oraz 

uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i 

rozwijania zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania. 

u) w Rozdziale 7po § 23. ust. 3. dodaje się § 23a, który otrzymuje brzmienie: 

§23a. 1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności 

praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się 

uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami 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, w formie pisemnej, umowę o staż uczniowski z uczniem albo rodzicami 

niepełnoletniego ucznia. W przypadku staży uczniowskich realizowanych w ramach 

projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

stroną umowy o staż uczniowski może być również podmiot realizujący projekt, 

ponoszący wydatki związane ze stażem uczniowskim. 

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, o których 

mowa w ust. 2, 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 2020 r. poz. 2207). 

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 wymiar tygodniowego przeciętnego czasu pracy § 

1, art. 132 nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika § 1, art. 133 nieprzerwany 

tygodniowy odpoczynek pracownika § 1, art. 134 prawo do przerwy w pracy, art. 1517 

czas pracy w porze nocnej , art. 204 zatrudnianie młodocianych przy pracach 

wzbronionych i art. 232 obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów 

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. 

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, a w przypadku staży uczniowskich 

realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej – również dobowy, tygodniowy i łączny wymiar czasu 

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 rozporządzenia w sprawie 

przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy 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 branżowej szkole I stopnia. 

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 praktyczna nauka zawodu ust. 3a. ustawy Prawo Oświatowe. 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; 

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. 

 

Aneks do Statutu przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia: 30 sierpnia 2022r. 

 


