STATUT
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
ul. Szpitalna 10
05-500 Piaseczno
Uchwała Rady Szkoły Nr 7-2022/2023
z dnia 29 września 2022 r.

Obowiązuje od 3 października 2022 r.

Podstawy prawne statutu:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082
ze zm.) - art. 98.
2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.
1327).
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r.
poz.1762 ze zm.)
4. Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz.
1078).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 9
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1280).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
z siedzibą ul. Szpitalna 10 05-500.
2. Branżowa Szkła I stopnia Nr 1 jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego.
Organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w
Warszawie.
§ 2. 1. Branżowa Szkła I stopnia Nr 1 kształci w zawodzie: mechanik pojazdów
samochodowych (symbol cyfrowy zawodu 723103).
2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w
zawodach, w których prowadzi kształcenie.
§ 3. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
1)

uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Branżowej Szkole I stopnia
Nr 1 w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Szpitalna 10;

2)

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

3)

nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;

4)

szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Piasecznie ul.
Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno.

§ 4. Szkoła udostępnia informacje publiczne na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w
Piasecznie

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§ 5. 1. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w
danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w
zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikacje wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej
szkole I i II stopnia, lub rozpoczęcia pracy zawodowej. Okres nauczania wynosi 3 lata, a
ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie odrębnych
przepisów.
2.

Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, udziela pomocy i wsparcia uczniom, którzy
tego potrzebują.
§ 6. Szkoła może wprowadzać kształcenie w nowych zawodach, zgodnie z potrzebami
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rynku pracy, po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
§ 7. Szczegółowe cele i zadania szkoły zostały sformułowane w Statucie Zespołu Szkół
Nr 1 w rozdziale II.

Rozdział 3
Organy szkoły
§ 8. Organami szkoły są:
1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
3. Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
4. Rada Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
5. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie.
§ 9. Zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale III.

Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły
§ 10. Organizację pracy szkoły określa Statut Zespołu Szkół Nr 1

Rozdział 4a
Formy kształcenia i wykorzystywane sposoby komunikacji zdalnej w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. Praca w trybie
zdalnym
§ 11. Formy kształcenia, sposoby komunikacji zdalnej, organizację pracy w trybie zdalnym
zawarte są w rozdziale 4a Statutu Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 5
Praktyczna nauka zawodu
§ 12. 1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego
wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla
zawodu, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie
poszukiwania pracy, wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole oraz
doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
2. Okres prowadzenia zajęć praktycznych w cyklu nauczania określają szkolne plany
nauczania.
3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach
praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
4. Szkoła prowadząc kształcenie zawodowe zapewnia dostęp do pomieszczeń
dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w
zawodzie, aby zapewniać osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie
absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.
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5. Zasady korzystania z pracowni zawodowych określają regulaminy poszczególnych
pracowni.
6. Program nauczania zawodu realizowany w szkole uwzględnia wszystkie elementy
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
7. Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla
danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
8. Program nauczania jest opracowywany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli
kształcenia zawodowego, przy czym wskazane jest, aby był on opracowywany w konsultacji z
pracodawcami lub organizacjami pracodawców.
§ 13. 1. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu uczniów w formie zajęć praktycznych.

Rozdział 6
Prawa i obowiązki ucznia
§ 14. Prawa i obowiązki ucznia zawiera Statut Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 6.

Rozdział 7
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 15. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego znajdują się w Statucie
Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 7.
§ 16. 1. Uczeń branżowej szkoły I stopnia, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę
programowo najwyższą jest zwolniony z odbywania praktycznej nauki zawodu lub
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego po
spełnieniu określonych warunków:
1) zwolnienie ucznia nastąpi, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu oraz
2) zdał egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym
się kształci.
§ 17. W dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, który zostanie zwolniony z obowiązku
odbycia praktycznej nauki zawodu lub teoretycznego kształcenia zawodowego, wpisuje się
odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer odpowiednio certyfikatu
zawodowego.
§ 18. W przypadku, gdy uczeń odbył staż uczniowski i dyrektor, zgodnie z art. 121a ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zwolnił tego ucznia z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, w dokumentacji przebiegu nauczania tego
ucznia będzie się wpisywać należy odpowiednio „zwolniony w całości z praktycznej nauki
zawodu” albo „zwolniona w całości z praktycznej nauki zawodu”, albo „zwolniony w części z
praktycznej nauk zawodu”, albo „zwolniona w części z praktycznej nauki zawodu” oraz
podstawę prawną zwolnienia.

Zasady rekrutacji
§ 19. Nabór do szkoły przeprowadza się drogą elektroniczną.
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§ 20. Rekrutacja do szkoły odbywa się według zasad ustalonych corocznie przez
Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
§ 21. Zasady rekrutacji uregulowane są w Regulaminie rekrutacji.

Rozdział 9
Monitoring wizyjny
1)
W szkole działa monitoring wizyjny. Zasady funkcjonowania monitoringu zostały
sformułowane w Statucie Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 8.

Rozdział 10
Administrowanie danymi osobowymi
§ 22. 1. Zasady administrowania danymi osobowymi zawiera rozdział 9 Zespołu Szkół Nr
1.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 23. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i
dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
§ 25. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i przedstawia
Radzie Szkoły, która uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
4. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu
jednolitego Statutu.
5. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za
jego upublicznienie społeczności szkolnej.
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