
Zmiany w statutach obowiązujące od dnia 1.09.2022 r. 

 

 

Zmiany w statucie wprowadzone w związku ze zmianą organizacji nauki w szkole (nowy 

typ technikum i nadanie szkołom imienia Jana Piwnika „Ponurego”) oraz zmianami w prawie 

oświatowym - Ustawa z 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) - art. 5 pkt 7, Rozporządzenie Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, 

mklasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1780). 

 

 

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Zmiana w nazwie szkół (Technikum, Branżowej szkoły I stopnia oraz Liceum Ogólno-
kształcącego) polega na dodaniu do nazwy szkoły  „im. Jana Piwnika „Ponurego”. 

 

§6 pkt 1 g. Technikum reklamy  
 
§67a. 1. Zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w sytuacjach 

określonych w ustawie. Zajęcia zawiesza się w momencie wystąpienia:    

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor  

szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 



 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

6. Obecność uczniów na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji 

uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach 

organizowanych zdalnie może być: 

1) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 

2) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” lub poprzez udzielenie krótkiej odpowiedzi 

na zadane pytanie przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie MS Teams 

3) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego 

(np. pracy, obliczeń itp.); 

4) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, 

częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz 

wysyłania wiadomości przez e-dziennik;  

5) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku 

dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z 

uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez 

systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny 

z rodzicami ucznia itp.  

 
 

§306a 1. W przypadku ucznia technikum  i branżowej szkoły I stopnia uczęszczającego do 
klasy programowo najwyższej, który nie spełnił warunków określonych w &301 i nie otrzy-
mał promocji, a w kolejnym roku powtarza klasę, dyrektor szkoły zwalnia go z obowiązku: 

1) praktycznej nauki zawodu, jeżeli w  wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz zdał egzaminy 

zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w 

którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci 

się. 

2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego, w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji 

końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego oraz  zdał egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin 

czeladniczy w zawodzie, w którym się kształci. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.  



3. W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia:  

1) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik, 

2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, 

3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

w którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się, w 

wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki 

zawodu – uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w ramach stażu 

uczniowskiego, o którym mowa w ustawie – Prawo oświatowe.”. 

 

 

Statut Technikum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Zmiana w nazwie szkół polega na dodaniu do nazwy szkoły  „im. Jana Piwnika „Ponu-
rego”. 

 

§6 pkt 1 g. Technikum reklamy  
 
§63a.  

1. Zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w sytuacjach 

określonych w ustawie. Zajęcia zawiesza się w momencie wystąpienia:   

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor  

szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 



 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

6. Obecność uczniów na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji 

uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach 

organizowanych zdalnie może być: 

1) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 

2) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” lub poprzez udzielenie krótkiej odpowiedzi 

na zadane pytanie przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie MS Teams 

3) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego 

(np. pracy, obliczeń itp.); 

4) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, 

częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz 

wysyłania wiadomości przez e-dziennik;  

5) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku 

dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z 

uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez 

systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny 

z rodzicami ucznia itp.  

 
 

§282a 1. W przypadku ucznia technikum  i branżowej szkoły I stopnia uczęszczającego do 
klasy programowo najwyższej, który nie spełnił warunków określonych w &278 i nie otrzy-
mał promocji, a w kolejnym roku powtarza klasę, dyrektor szkoły zwalnia go z obowiązku: 

1) praktycznej nauki zawodu, jeżeli w  wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz zdał egzaminy zawodowe w zakresie 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym się kształci. 

2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia zawodowego teoretycznego oraz  zdał egzaminy zawodowe w zakresie 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym się kształci. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.  

 

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Piwnika „Ponurego” w Zespole Szkół 

nr 1 w Opatowie 

 



Zmiana w nazwie szkół polega na dodaniu do nazwy szkoły  „im. Jana Piwnika „Ponu-
rego”. 
 
§60a. 1. Zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w sytuacjach 

określonych w ustawie. Zajęcia zawiesza się w momencie wystąpienia:   

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor  

szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

6. Obecność uczniów na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji 

uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach 

organizowanych zdalnie może być: 

1) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 

2) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” lub poprzez udzielenie krótkiej odpowiedzi 

na zadane pytanie przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie MS Teams 

3) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego 

(np. pracy, obliczeń itp.); 



4) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, 

częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz 

wysyłania wiadomości przez e-dziennik;  

5) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku 

dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z 

uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez 

systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny 

z rodzicami ucznia itp.  

 
 

 

Statut Branżowej Szkoły I stopnia im. Jana Piwnika „Ponurego” w Zespole Szkół 

nr 1 w Opatowie 

 

Zmiana w nazwie szkół polegają na dodaniu do nazwy szkoły  „im. Jana Piwnika „Ponurego” 
 
§63a.  

1. Zajęcia w szkole mogą zostać zawieszone na czas oznaczony w sytuacjach 

określonych w ustawie. Zajęcia zawiesza się w momencie wystąpienia:   

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor  

szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

  

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 



5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

6. Obecność uczniów na zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji 

uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach 

organizowanych zdalnie może być: 

1) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 

2) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” lub poprzez udzielenie krótkiej odpowiedzi 

na zadane pytanie przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie MS Teams 

3) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego 

(np. pracy, obliczeń itp.); 

4) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, 

częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz 

wysyłania wiadomości przez e-dziennik;  

5) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu braku 

dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z 

uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez 

systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt telefoniczny 

z rodzicami ucznia itp.  
 

§292a 1. W przypadku ucznia branżowej szkoły I stopnia uczęszczającego do klasy pro-
gramowo najwyższej, który nie spełnił warunków określonych w §287 i nie otrzymał pro-
mocji, a w kolejnym roku powtarza klasę, dyrektor szkoły zwalnia go z obowiązku: 

1) praktycznej nauki zawodu, jeżeli w  wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz zdał egzaminy zawodowe w zakresie 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się, lub zdał 

egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się. 

2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

teoretycznego, w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz  zdał 

egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodzie, w którym kształci się, lub zdał egzamin czeladniczy w zawodzie, w 

którym się kształci. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

numer dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku.  

3. W przypadku gdy uczeń klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia:  

1) realizował naukę zawodu jako młodociany pracownik, 

2) nie ukończył szkoły i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, 



3) zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

w którym kształci się, lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się,  

4) w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymał pozytywnych ocen 

klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

praktycznej nauki zawodu – uczeń ten realizuje praktyczną naukę zawodu w 

ramach stażu uczniowskiego, o którym mowa w ustawie – Prawo oświatowe.” 

 

 

 

 
 


