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UCHWAŁA NR …../20 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 7 października 2020 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku. 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz § 8 ust. 6 Statutu 

Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku postanawia: 

§ 1. 

Wprowadzić do Statutu Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku zmiany, których treść 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

………………………………….. 
- dyrektor ZSE w Białymstoku 

 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-08-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=910&qppozycja=910
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-08-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1378&qppozycja=1378
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Załącznik 

do uchwały nr ….../20 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 07.10.2020 r. 

 

 

W Statucie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Białymstoku wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) W § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: 

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Białymstoku.” 

2) W § 1 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Kształcenie w szkole mogą podejmować absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się 

w zawodzie, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym 

w branżowej szkole II stopnia.” 

3) W § 3 ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana słuchaczom w trakcie bieżącej pracy oraz 

poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:” 

4) W § 4 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne słuchacza;” 

5) W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o: 

1) podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów 

będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej; 

2) kwalifikacyjne kursy zawodowe, w ramach których odbywa się kształcenie zawodowe, 

w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa; 

3) programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 

edukacyjny oraz programy nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie 

kwalifikacji ELE.05 oraz ELM.05, dopuszczone do użytku w szkole przez dyrektora, na wniosek 

nauczyciela lub zespołu nauczycieli.” 

6) W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut.” 

7) W § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Godzina zajęć specjalistycznych dla słuchaczy niepełnosprawnych trwa 60 minut.” 

8) § 13 uchyla się pkt 3. 

9) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej.” 

10) W § 15 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) roczny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych 

w grupach; 
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b) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych; 

c) przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. 

11) W § 15 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli;” 

12) W § 15 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.” 

13) W § 17 ust 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kształcenie zawodowe w szkole prowadzone jest w pracowniach szkolnych oraz warsztatach 

szkolnych w CKZ Nr 1 w Białymstoku wg następującej organizacji: 

1) pracownie w szkole i w CKZ Nr 1 w Białymstoku, służące do realizacji kształcenia zawodowego 

wyposażone są w niezbędny sprzęt oraz urządzenia potrzebne do realizacji celów kształcenia oraz 

wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodach nauczanych w szkole; 

2) przebywanie w pracowni dozwolone jest w obecności lub za zgodą nauczyciela; 

3) z urządzeń oraz technicznego wyposażenia pracowni należy korzystać za zgodą nauczyciela 

zgodnie z instrukcją użytkowania; 

4) nie wolno używać uszkodzonego sprzętu i urządzeń; uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia 

należy zgłaszać na bieżąco nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

5) o sytuacjach stanowiących zagrożenie dla uczestników zajęć należy na bieżąco informować 

nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

6) po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy; 

7) szczegółowe zasady i warunki organizacji oraz funkcjonowania i korzystania z pracowni 

szkolnych określają regulaminy poszczególnych pracowni.” 

14) W § 17 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Praktyczna nauka zawodu słuchaczy jest prowadzona indywidulanie lub w grupach. Liczba 

słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania danego zawodu i uwzględniać 

specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy ergonomii 

i dostępności, warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, a także 

szczególne potrzeby słuchaczy, w tym wynikające z ich niepełnosprawności.” 

15) W § 17 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Podziału słuchaczy na grupy dokonuje dyrektor szkoły.” 

16) W § 17 ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Podmioty przyjmujące słuchaczy na praktyczną naukę zawodu zapewniają warunki materialne do 

realizacji praktycznej nauki zawodu zgodnie z podpisaną umową, wyznaczają instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, zapoznają słuchaczy z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz  z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu i współpracują ze szkołą.” 

17) W § 18 ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„7. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:” 

18) W § 18 ust. 8 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w przypadku braku doradcy zawodowego, jego zadania wykonuje pedagog szkolny.” 

19) W § 18 ust. 10 uchyla się pkt 6. 

20) W § 18 ust. 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) honoruje pisemne usprawiedliwienia nieobecności słuchaczy na zajęciach szkolnych, przedstawiane 

przez rodziców słuchaczy niepełnoletnich i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. W przypadku 
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słuchaczy pełnoletnich, honoruje pisemne usprawiedliwienia przedkładane przez tych słuchaczy. 

Usprawiedliwienia przedstawiane są na najbliższym zjeździe, na którym słuchacz jest obecny.” 

21) W § 18 ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp;” 

22) W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Doradztwo zawodowe jest realizowane w oparciu o Program realizacji Wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole II stopnia Nr 1 w Białymstoku w szczególności w formie 

samokształcenia za pośrednictwem materiałów umieszczonych na szkolnej platformie edukacyjnej.” 

23) W § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W branżowej szkole II stopnia nie ocenia się zachowania słuchacza.” 

24) W § 23 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;” 

25) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. W branżowej szkole II stopnia oceny są jawne dla słuchacza, a nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną 

ocenę.” 

26) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28.1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane słuchaczowi, a w przypadku 

niepełnoletniego słuchacza również jego rodzicom. 

2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są do wglądu słuchaczom na zajęciach 

dydaktycznych; rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletnich słuchaczy mają możliwość wglądu w ich 

prace pisemne podczas wyznaczonych godzin konsultacji.” 

27) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29.1. Na wniosek słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza -  na wniosek słuchacza lub 

jego rodziców jest udostępniania do wglądu dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) egzaminu semestralnego; 

3) egzaminu poprawkowego; 

4) zastrzeżeń do oceny semestralnej; 

5) oceniania słuchacza, inne niż wymienione w pkt 1 – 4. 

2. Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do dokumentacji 

wymienionej w ust. 1 pkt 1 - 3 wg następujących zasad: 

1) bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu: 

a) słuchacz lub jego rodzice mogą obejrzeć pracę egzaminacyjną w obecności nauczyciela/członka 

komisji i poprosić o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących tej pracy; 

b) wgląd obejmuje możliwość fotografowania udostępnionej dokumentacji; 

2) po egzaminie: 

a) w ciągu 3 dni słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora 

szkoły z prośbą o umożliwienie wglądu do dokumentacji egzaminacyjnej; 

b) po rozpatrzeniu podania dyrektor za pośrednictwem sekretariatu informuje stronę o miejscu 

i terminie udostępnienia przedmiotowej dokumentacji; 

c) wgląd odbywa się w obecności kierownika szkolenia kursowego, który dba, aby w czasie wglądu 

żaden z udostępnianych dokumentów nie został w jakikolwiek sposób zmieniony bądź zniszczony; 

d) wgląd obejmuje możliwość fotografowania udostępnionej dokumentacji.   

3. Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do dokumentacji 

wymienionej w ust. 1 pkt 4 - 5 wg następujących zasad: 

1) słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą 

o umożliwienie wglądu do przedmiotowej dokumentacji; 
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2) po rozpatrzeniu podania dyrektor za pośrednictwem sekretariatu informuje stronę o miejscu 

i terminie udostępnienia przedmiotowej dokumentacji; 

3) wgląd odbywa się w obecności kierownika szkolenia kursowego, który dba, aby w czasie wglądu 

żaden z udostępnianych dokumentów nie został w jakikolwiek sposób zmieniony bądź zniszczony; 

4) wgląd obejmuje możliwość fotografowania udostępnionej dokumentacji. 

28) W § 31  dodaje się ust. 7 - 11 w brzmieniu: 

„7. Słuchacze zdają egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego 

i matematyki. 

8. W branżowej szkole II stopnia słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów 

semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. Wyboru przedmiotów dokonuje rada pedagogiczna. 

9. W branżowej szkole II stopnia egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

10. W branżowej szkole II stopnia egzamin semestralny z informatyki ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

11. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w punktach 7-10 egzaminy semestralne 

przeprowadza się w formie pisemnej (testu).” 

29) W § 33  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych mogą być wystawiane w szczególności za 

odpowiedzi ustne, prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy), prace semestralne, wykonanie 

zadania/zadań podczas zajęć, aktywność.” 

30) W § 38 ust. 1 uchyla się pkt 16, 18. 

31) W § 38 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;” 

32) W § 47 ust. 2 uchyla się pkt 3. 

33) W § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu pracy.” 

 


