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ANEKS NR 2 – 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 jako tekst jednolity w dniu 30 sierpnia 2022 roku 
uchwałą nr 61/2021/2022 przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wprowadza się następujące zmiany - aneks nr 2: 
 

a)  w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 
g) „organizowanie lub udział w uroczystościach, imprezach szkolnych - 20 pkt”,  
b) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 
h) „za każdą akcję, zbiórkę, pracę społeczną na rzecz szkoły, klasy itp. - 10 pkt”, 
c) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: 
j) „strój galowy w Dniu Galowym - 20 pkt”, 
d) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: 
k) „punktualność, ani jednego spóźnienia i zwolnienia nieusprawiedliwionego - 15 
pkt (na miesiąc)”, 
e) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
a) „przeszkadzanie lub nieuważanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń 
nauczyciela (każda zapisana uwaga) - 10 pkt”, 
 
f) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
d) „notoryczne spóźnianie się na lekcje powyżej 5 minut - 10 pkt”, 
 
g) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 
e) „opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (każda opuszczona godzina) - 1 pkt”, 
 
h) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: 
g) „niszczenie mienia szkolnego, brak dbałości o estetykę pomieszczeń szkolnych 
- 50 pkt”, 
i) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie: 
h) „używanie wulgarnego słownictwa (każda zapisana uwaga) - 10 pkt, w 
przypadku drobnych, pojedynczych wulgaryzmów wypowiedzianych przypadkowo 
- 5 pkt”, 
j) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie: 
j) „przejawianie agresji słownej, ubliżanie - 20 pkt”, 
 
k) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. k otrzymuje brzmienie: 
k) „oszustwa, fałszerstwa - 20 pkt”, 
 
l) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. ł otrzymuje brzmienie: 
ł) „palenie papierosów (w tym elektronicznych) na terenie szkoły - 50 pkt”, 
 
m) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie: 
n) „brak identyfikatora na lekcji - 5 pkt (za jeden dzień)”, 
 
n) w Rozdziale 6 § 21. ust. 12. pkt 2 lit. o otrzymuje brzmienie: 
o) „skreślony”. 
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o) w Rozdziale 7 § 29. otrzymuje brzmienie: 
„§ 29. l. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów 
komórkowych, głównie podczas prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek.  
2. Podczas zajęć edukacyjnych dopuszcza się używania telefonu komórkowego w 
celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela. 
3. W wyjątkowych sytuacjach (np. ważna sytuacja rodzinna, używanie telefonu jako 
kalkulatora itp.) uczeń (nauczyciel) może mieć włączony telefon, ale powinien on 
być wyciszony, a nauczyciel powinien być o tym uprzedzony i wyrazić na to zgodę. 
4. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może 
być używany tak, aby nie przeszkadzało to innym osobom. Pamiętać należy, że 
nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zakazane. 
5. Pełną odpowiedzialność za aparat telefoniczny ponosi jego właściciel. W 
przypadku zaginięcia lub kradzieży telefonu należy jednak niezwłocznie zgłosić ten 
fakt wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji. 
6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie 
szkoły skutkuje wpisaniem stosownej uwagi w dzienniku zajęć”. 
 
p) w Rozdziale 7 § 30. otrzymuje brzmienie: 
„§ 30. l. Wygląd zewnętrzny ucznia powinien być dostosowany do wieku ucznia, 
okoliczności, nie może obrażać niczyich uczuć, poczucia godności, nie może 
prowokować. Ubranie zawsze powinno być czyste, schludne, a dbanie o higienę 
osobistą jest rzeczą podstawową.  
2. Włosy powinny być estetycznie uczesane i przede wszystkim czyste. 
3. Paznokcie powinny być zadbane.  
4. Dopuszcza się noszenie kolczyków. 
5. Dopuszczalne są niewielkie tatuaże.  
6. Spódnice, spodnie powinny zakrywać uda, nie mogą być przezroczyste, 
„prześwitujące”. 
7. Bluzki mogą mieć niewielki dekolt, ale nie powinny odsłaniać brzucha, nie 
powinny też być „prześwitujące”. 
8. W budynku szkoły nie nosimy nakryć głowy: czapek, kapturów, chust. 
9. W okresie zimowym odzienie wierzchnie (kurtka, płaszcz) uczeń zobowiązany 
jest pozostawić w szatni szkolnej.  
10. W Dniu Galowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły jeden raz w miesiącu 
uczniów i nauczycieli obowiązuje strój galowy (biała bluzka - koszula, ciemne 
spodnie - spódnica, garnitur). 
11. Strój galowy obowiązuje także w dniach: rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego, podczas etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz egzaminów 
maturalnych”. 
r) w Rozdziale 7 w § 33. ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
6. „skreślony” 
s) w Rozdziale 7 w § 33. po ust. 9 dodaje się ust. 10 i następne, które otrzymują 
brzmienie: 
„10. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się 
czynu karalnego (w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, 
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naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji 
psychoaktywnych, uprawianie nierządu) na terenie szkoły lub w związku z 
realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor szkoły może, za 
zgodą rodziców (prawnych opiekunów), zastosować, jeżeli jest to wystarczające, 
środek oddziaływania wychowawczego w postaci: pouczenia, ostrzeżenia ustnego 
albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu 
poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 
Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania 
kary określonej w statucie szkoły. 
11. Pouczenie polega na wskazaniu nieletniemu niezgodności jego zachowania z 
obowiązującymi przepisami, w tym również ze statutem szkoły, ze wskazaniem 
tych przepisów. 
12. Ostrzeżenie polega na wskazaniu nieprawidłowego zachowania oraz zawiera 
wskazanie, że w przypadku ponownego niepożądanego zachowania zostaną 
podjęte dalej idące środki, z zawiadomieniem sądu rodzinnego o potrzebie 
wszczęcia postępowania. 
13. Przeproszenie pokrzywdzonego ma zastosowanie, gdy w wyniku zachowania 
nieletniego jakaś osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) został 
pokrzywdzony. 
14. Przywrócenie stanu poprzedniego ma zastosowanie, gdy zachowanie 
nieletniego polega np. na śmieceniu, przestawianiu ławek i innych sprzętów 
szkolnych, pisaniu na ścianach szkoły, dyrektor może nakazać uprzątnięcie śmieci, 
ustawienie sprzętów we właściwym porządku czy usunięcie napisu ze ściany. 
15. Wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły polega na 
wykonaniu określonych prac, których katalog na terenie szkoły określi dyrektor. 
16. Postanowienia ust. 10 nie mają zastosowania w przypadkach: 
a) gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona 
przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takiej sytuacji 
szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego lub policji 
oraz niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu 
zabronionego; 
b) niewyrażenia przez rodziców, opiekunów prawnych lub samego nieletniego 
zgody na zaproponowane przez dyrektora szkoły środki wychowawcze. Wówczas 
ma on obowiązek zawiadomienia o sprawie sądu rodzinnego”. 
 

 

Lipno, dnia 21 października 2022r. 

 


