
 
 

 
ANEKS nr 1  
do Statutu  Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie 
 
W Statucie Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie uchwalonym w 
dniu 28 listopada 2019 roku uchwałą nr 25/2019/2020 przez Radę Pedagogiczną 
Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wprowadza się 
następujące zmiany - aneks nr 1: 
 

a) w Rozdziale 1 § 6. 1. po punkcie l) dodaje się następujące punkty: 

ł) „technik programista; 

m) technik spedytor; 

n) technik rachunkowości”. 

b) w Rozdziale 1 § 7. ust.1. otrzymuje brzmienie: 

1. „Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, 

w których kształci w odpowiednim typie szkoły, po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. 

Opinia nie jest wymagana przy uruchamianiu kształcenia w zawodach o 

charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia 

w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

przewidziano zawód pomocniczy oraz organizowania w branżowej szkole I st. 

oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.”. 

c) w Rozdziale 1 § 13. 1. po punkcie l5) dodaje się następujące punkty: 

16) „siłownię; 

17) salę do tenisa stołowego”. 

d) w Rozdziale 2 § 11.  ust.1. punkt 7) otrzymuje brzmienie:  

7. „Każdy z pracowników administracji Zespołu Szkół Technicznych ma na uwadze 

bezpieczeństwo uczniów.” 

e) w Rozdziale 3 § 20. ust. 8. otrzymuje brzmienie: 

8. „Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, 
w których kształci w odpowiednim typie szkoły, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej 
rady rynku pracy, co do zgodności z potrzebami rynku pracy. Opinia nie jest 
wymagana przy uruchamianiu kształcenia w zawodach o charakterze pomocniczym, 
jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego przewidziano zawód pomocniczy oraz 
organizowania w branżowej szkole I st. oddziału wyłącznie dla uczniów będących 
młodocianymi pracownikami.”. 
f) w Rozdziale 3 § 22. ust. 15. otrzymuje brzmienie: 



 
 

15. „Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 
pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po 
zakończeniu obrad. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu 
w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. 
Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu na następnym 
posiedzeniu. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu zgłaszanych poprawek i 
sprostowań.” 
g) w Rozdziale 3 § 23. ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

1. „W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W 

skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych 

opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół.” 

h) w Rozdziale 4 § 6. ust. 7. punkt 4) otrzymuje brzmienie: 

4) „liczbę pracowników administracji, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;” 

i) w Rozdziale 4 § 40. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

2. „Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację 

działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru 

kierunku kształcenia i zawodu. Określa zadania osób uczestniczących w jego 

realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.” 

j) w Rozdziale 4 § 40. ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

3. „Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i 

zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat 

otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu 

człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i 

zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z 

predyspozycjami i zainteresowaniami. 

k) w Rozdziale 4 § 40. ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

4. „Głównym celem doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów 

ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.” 

l) w Rozdziale 4 § 40. po ust. 4. dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

5. „Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w cyklu 

edukacyjnym;  

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub 

kształcenia w zawodzie; 

3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 



 
 

4) zajęciach z wychowawcą.” 

m) w Rozdziale 4 § 40. po ust. 5. dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

6. „Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.  

Program określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 
a) tematykę działań, 

b) oddziały, których dotyczą działania, 

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

d) terminy realizacji działań, 

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty, z 
uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań 
związanych z doradztwem zawodowym.” 

 
n) w Rozdziale 4 § 40. po ust. 6. dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 

7. „Program, o którym mowa w ust. 6, opracowuje doradca zawodowy albo inny 

nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego 

w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły, w terminie do 

dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 6.”  

o) w Rozdziale 5 § 43. w ust. 2. punkt 5) otrzymuje brzmienie: 

5) „skreślony”.  

p) w Rozdziale 5 § 44. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

2. „W Zespole tworzy się, na podstawie zapisów w schemacie organizacyjnym 

szkoły, który stanowi odrębny dokument, stanowiska: 

1) wicedyrektorów 

2) kierownika Centrum Kształcenia Zawodowego 

3) zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Zawodowego.” 

q) w Rozdziale 5 § 46. w ust. 1. po punkcie 29) dodaje się punkt 30), który otrzymuje 

brzmienie: 

30. „jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny na tydzień, a w 

przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny na 2 tygodnie. W czasie dostępności w 



 
 

szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub 

wychowanków lub ich rodziców wg ustalonego harmonogramu”.  

r) w Rozdziale 5 § 49. w ust. 6. otrzymuje brzmienie: 

6. „Ewentualne braki w dziennikach lekcyjnych w formie elektronicznej winny być 

wypełnione najpóźniej do końca danego roku szkolnego, natomiast  wypełnione w 

formie elektronicznej i wydrukowane arkusze ocen należy przedłożyć 

wicedyrektorowi w terminie do 15 września każdego roku”. 

s) w Rozdziale 5 § 52. w ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

1. „Zakres obowiązków pracowników administracji określają odrębne przepisy.” 

 

t) w Rozdziale 5 § 52. w ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

2. „Wszyscy pracownicy administracji wykonują prace zapewniające ład, porządek, 

higienę oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki zgodnie z przydzielonym przez 

dyrektora szkoły zakresem obowiązków.” 

 

 

 

 

 

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

 


