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  Pieczątka szkoły    

Załącznik  do uchwały  

nr 9/2019 

Rady Szkoły 
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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), 

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.). 
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Dział I  

Przepisy ogólne 

Rozdział 1  

Informacje ogólne o szkole 

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę: Technikum Nr 1 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1  

im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka.  

3. Szkoła działa na podstawie Ustawy Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Szkoła kształci w zawodach: 

1) technik elektryk, 

2) technik elektronik, 

3) technik geodeta, 

4) technik informatyk, 

5) technik mechanik, 

6) technik mechatronik, 

7) technik logistyk, 

8) technik pojazdów samochodowych. 

5. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin. 

 

§ 2. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Technikum Nr 1 w Ostrołęce w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce; 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Technikum Nr 1 w Ostrołęce w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;  

3) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców, samorządzie 

uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce; 
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5) uczniach  – należy przez to rozumieć uczniów Technikum Nr 1 w Ostrołęce w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

 

Dział II  

Organizacja pracy szkoły 

Rozdział 1  

Organizacja nauczania 

§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają  

w przepisach ministra właściwego do spraw edukacji narodowej dotyczących organizacji 

roku szkolnego. 

2. Nauka w szkole trwa pięć lat. 

3. W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie. 

4. W przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego branżowego 

uczeń otrzymuje dyplom zawodowy. 

5. Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego. 

6. Organizację i przebieg egzaminu regulują przepisy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Rozdział 2  

Egzamin zawodowy 

§ 4. 

 1. Egzamin zawodowy przeprowadza się zgodnie z ramowym planem nauczania jako 

obowiązkowy egzamin zewnętrzny.  

2. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez ucznia wiadomości  

i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych  

w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

3. Egzamin ma formę pisemną i praktyczną. 

4. Przystąpienie do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej 

klasie, jest jednym z warunków otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.  

5. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego określa dyrektor 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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Dział III  

Postanowienia końcowe 

§ 5. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Józefa Psarskiego  

TECHNIKUM Nr 1  

07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 

tel./fax 029 764 68 82, Regon 551255992 

2. Szkoła używa pieczęci okrągłych (dużej i małej) z godłem w środku i z napisem: „Technikum 

Nr 1 w Ostrołęce” w otoku. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

4. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 6. 

1. Projekt zmian statutu szkoły przygotowuje zespół wyłoniony z rady pedagogicznej powołany 

przez dyrektora szkoły. 

2.  Statut uchwala rada szkoły. 

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za upublicznienie tekstu ujednoliconego statutu. 
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§ 7. 

W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w technikum można 

prowadzić oddziały dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaśnięcia 

tych klas. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

 


