Aneks nr 1/2020/2021
do Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia w
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pawłowicach
zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej
w dniu 31.08.2020 r.
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§ 1. W statucie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Pawłowicach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.
1

Data wprowadzenia
zmiany:

Lokalizacja:

31.08.2020 r.

R V, § 13

Zmiana
W rozdz. Y, § 13 tytuł: Organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego
pracowników młodocianych będących uczniami branżowej szkoły I stopnia
oraz szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu uczniów zmienia
brzmienie na: Organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego oraz praktycznej
nauki zawodu uczniów

2

31.08.2020 r.

R V, § 13, ust. 2

W rozdz. V, § 13, ust. 2: Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mają status
pracowników młodocianych i realizują obowiązek dokształcania w formie szkolnej
zmienia brzmienie na: Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mają status
pracowników młodocianych lub uczniów i realizują obowiązek dokształcania w
formie szkolnej.

3

31.08.2020 r.

R V, § 13, ust. 4,
pkt 3

W

rozdz.

V,

§

13,

ust.

4,

pkt

3:

szkoła

współpracuje

z

pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy zapewniają praktyczną naukę zawodu dla
uczniów (pracowników młodocianych) będących uczniami branżowej szkoły I stopnia
zmienia brzmienie na: szkoła współpracuje z pracodawcami/przedsiębiorcami,

którzy zapewniają praktyczną naukę zawodu dla uczniów lub pracowników
młodocianych będących uczniami branżowej szkoły I stopnia.

4

31.08.2020 r.

R V, § 13, ust. 5,
pkt 4, 27, 28

W tabeli w rozdz. V, § 13, ust. 5: W oddziałach branżowej szkoły I stopnia dla
absolwentów gimnazjum jest prowadzone kształcenie w następujących zawodach:
skreślono pkt 4 (elektryk 741103 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji
maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02), pkt 27 (sprzedawca 522301 Prowadzenie
sprzedaży AU.20) i pkt 28 (ślusarz 722204 Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi MG.20.i 28) i pozostałe punkty ponownie
przenumerowano od 1 do 25.

5

31.08.2020 r.

R V, § 13, ust. 6,
pkt 12-15

W tabeli w rozdz. V, § 13, ust. 6: W branżowej szkole I stopnia jest prowadzone
kształcenie w następujących zawodach: dodano pkt:
12 magazynier-logistyk 432106 Obsługa magazynów SPL.01;
13 elektryk 741103 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i
urządzeń elektrycznych ELE.02;
14 murarz-tynkarz 711204 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.12;
15 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych BUD.11.
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