
  Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  /2017/2018 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy 

z  31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany  

STATUTU 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy 

Na podstawie art. 98.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 
59) oraz § 56 ust. 5 Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka 
Pobożnego w Legnicy uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
W Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego  
w Legnicy uchwalonym Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 15/2016/2017 z 1 lutego 2017 r.  

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.” 

2) w § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Tradycje szkoły ujęte są w Programie Wycho-
wawczo – Profilaktycznym Szkoły.” 

3) w § 5 ust. 1. uchyla się pkt 3). 

4) w § 5 ust. 1. dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 na pod-
budowie gimnazjum – kształcąca w  zawodach: ślusarz, mechanik automatyki prze-
mysłowej i urządzeń precyzyjnych.” 

5) w § 5 ust. 2. uchyla się pkt 3). 

6) w § 5 ust. 2. dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 na pod-
budowie gimnazjum – 3 lata.” 

7) w § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Na zasadach określonych w art. 86 Ustawy  
w szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statuto-
wym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalno-
ści dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 



8) w § 7 dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „Podjęcie działalności w szkole przez stowarzy-
szenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1., wymaga uzyskania zgody dy-
rektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.” 

9) w § 77 uchyla się ust. 1. 

10)w § 77 dodaje się w ust. 1. w brzmieniu: „Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących realizowana jest w formie zajęć praktycznych  
i praktyki zawodowej.” 

11)w § 77 uchyla się ust. 2. 

12)w § 77 dodaje się w ust. 2. w brzmieniu: „Zajęcia praktyczne organizuje się dla 
uczniów w celu  opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do 
podjęcia pracy w danym zawodzie.” 

13)w § 77 dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów 
w celu  zastosowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych  
w rzeczywistych warunkach pracy.” 

14)w § 77 dodaje się ust. 4. w brzmieniu: „Wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawo-
du i jej zakres jest zgodny z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie 
oraz szkolnym planem nauczania.” 

15)w § 77 dodaje się ust. 5. w brzmieniu: „Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej na-
uki zawodu uczniów w wieku do lat 16  nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w 
wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.” 

16)w § 77 dodaje się ust. 6. w brzmieniu: „Praktyczna nauka zawodu może być organi-
zowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów poniżej 18 lat nie 
może wypadać w porze nocnej.” 

17)w § 77 dodaje się ust. 7. w brzmieniu: „Szkoła nadzoruje realizację programu prak-
tycznej nauki zawodu oraz współpracuje z podmiotami przyjmującymi uczniów na 
praktyczną naukę zawodu.” 

18) w § 77 dodaje się ust. 8. w brzmieniu: „Dla uczniów Technikum Nr 3 oraz uczniów 
Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 organizowana jest praktyczna nauka zawodu  
w formie zajęć praktycznych.” 

19) w § 77 dodaje się ust. 9. w brzmieniu: „Miejscem realizacji zajęć praktycznych są:  
Centrum Kształcenia Praktycznego lub zakłady pracy, z którymi zostały podpisane 
umowy  
o realizację praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.” 



20) w § 77 dodaje się ust. 10. w brzmieniu: „Na zajęciach praktycznych stosuje się oce-
nianie bieżące. Roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna wystawiana jest zgodnie z 
obowiązującym w szkole WSO.”  

21) w § 77 dodaje się ust. 11. w brzmieniu: „Dla uczniów Technikum Nr 3 organizowana 
jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych.” 

22) w § 77 dodaje się ust. 12. w brzmieniu: „Praktyki zawodowe odbywają się według 
ustalanego co roku przez szkołę  harmonogramu i mogą być organizowane w czasie 
całego roku szkolnego, w tym również  w wyjątkowych przypadkach w okresie ferii 
letnich.”  

23) w § 77 dodaje się ust. 13. w brzmieniu: „Praktyki zawodowe są organizowane przede 
wszystkim w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły lub w miejscu za-
mieszkania ucznia. Za zgodą dyrektora szkoły dopuszcza się organizację praktyk za-
wodowych w innych miejscowościach niż siedziba szkoły lub miejsce zamieszkania 
ucznia.” 

24) w § 77 dodaje się ust. 14. w brzmieniu: „Uczniowie i rodzice mogą występować  
z propozycją miejsca odbywania praktyki zawodowej w terminie określonym przez 
szkołę. Propozycje zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.” 

25) w § 77 dodaje się ust. 15. w brzmieniu: „Praktyki zawodowe  odbywają się  
w podmiotach, w których możliwa jest realizacja programu praktyki zawodowej  

w danym zawodzie.” 

26) w § 77 dodaje się ust. 16. w brzmieniu: „Szkoła, kierując uczniów na praktyki zawo-
dowe, zawiera umowę z podmiotem przyjmującym uczniów, zgodnie  
z odrębnymi przepisami.” 

27) w § 77 dodaje się ust. 17. w brzmieniu: „Opuszczone przez uczniów dni praktyki sz-
kolnej powinny być odpracowane po uzgodnieniu terminu z zakładowym opiekunem 
praktyk zawodowych.” 

28) w § 77 dodaje się ust. 18. w brzmieniu: „Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności 
jest zwolnienie lekarskie, które należy dostarczyć pracodawcy, a w przypadku niemoż-
liwości  natychmiastowego dostarczenia zwolnienia należy poinformować  
o fakcie i przyczynie  niestawienia się na praktyki zawodowe pracodawcę oraz wy-
chowawcę klasy.” 

29) w § 77 dodaje się ust. 19. w brzmieniu: „W trakcie praktyki zawodowej uczeń zobo-
wiązany jest do bieżącego prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej. Zapisy po-
winny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki 



oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodo-
wych.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
                                                                                      

  

Przewodniczący  

Rady Pedagogicznej


