UCHWAŁA nr 13 z dnia 21.09.2015
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
w sprawie zmian w statucie szkoły ZSB
1. Podstawy prawne działania zespołu szkół:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zmianami)
- Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późniejszymi zmianami);
-Ustawa
z
dnia
20
lutego
2015
r.
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357)

o

zmianie

ustawy

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)
§1
W STATUCIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:
Rada pedagogiczna ZSB uchwala: - 30 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” /obecnych 30/.
II. NAZWA I TYP ZESPOŁU SZKÓŁ. ORGAN PROWADZĄCY
1. W § 2 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: „Organ prowadzący wyraża zgodę na prowadzenie
e–dziennika w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem”.
III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
2. W § 3 ust 6 skreślono
IV. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE
3. W §13 ust 4 pkt. 2) dodaje się literę g) w brzmieniu: „odpowiada za realizację zaleceń
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, organizuje dodatkowe
zajęcia”.
4. W § 14 ust 10 dodaje się pkt. 9) w brzmieniu: „Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.”
5. W § 14 ust 11 dodaje się pkt. 10 i 11 w brzmieniu:
„10) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy (w danym zawodzie), przez co najmniej trzy lata oraz materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
systemie oświaty, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język
obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie
została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do
szkolnego zestawu programów nauczania.”
6. §14 pkt. 12 ppkt. 2 (skreślony)
7. W § 15 ust 10 dodaje się pkt. 6 i 7 w brzmieniu:
„6) Zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
7) Wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych”
V. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
8. W § 18 dodaje się ust 11. w brzmieniu: „Uczeń może zmienić zawód lub typ szkoły, jeżeli
uzupełni różnice programowe wynikające z porównania planów nauczania, co regulują zapisy
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rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej.
1) Różnice programowe uczeń musi uzupełnić przystępując do egzaminów klasyfikacyjnych
z wyznaczonych zajęć edukacyjnych.
2). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3). Jeżeli uczeń nie przystąpi do wyznaczonych egzaminów klasyfikacyjnych – jest nie
klasyfikowany z tych przedmiotów.
4). Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
5). Jeżeli uczeń nie zda jednego lub dwóch egzaminów klasyfikacyjnych może przystąpić do
egzaminu poprawkowego.
6). Jeżeli uczeń nie zda więcej niż 2 egzaminów klasyfikacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy
następnej.”
9. §22 pkt. 1 zmienia brzmienie:
Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim technikum i trzyletniej
szkole zawodowej
VII. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW I WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
10. W § 39 ust 11 otrzymuje brzmienie:
„Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.”
11. §40 pkt. 4 zmienia brzmienie:
Fakt przekazania informacji, o których mowa w ustępie 1 i 3 nauczyciel dokumentuje
odpowiednim wpisem w e- dzienniku dla odpowiedniego oddziału
12. W § 43 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
określony w tej opinii, po przedstawieniu opinii.
1) Uczeń zobowiązany jest dostarczyć do dnia 20 września danego roku szkolnego opinię
lekarską o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego. Dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych
czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może
wykonywać. Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii
2) Do 14 dni po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza o nie zdolności do wykonywania
określonych ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego.
13. §46 pkt. 2. zmienia brzmienie: „Oceny za prace pisemne wpisywane są do e–dziennika
odpowiedniego oddziału jak pozostałe oceny wraz z ich opisem w odpowiednim miejscu”
14. §47 pkt. 12 zmienia brzmienie: „W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy
sprawdziany, a w ciągu dnia jeden po wpisaniu do e–dziennika w rubrykę „sprawdziany” w
terminie zgodnym z §47 pkt. 11”
15. W § 49 ust. 3 dodaje się pkt. 1 i 2 w brzmieniu:
„1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen, o której mowa w ust 3, wlicza się także roczne oceny kwalifikacyjne z tych zajęć.
2) W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której
mowa w ust. 3 wlicza się ocenę ustaloną, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić w górę.”
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16. W § 49 ust 12 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić
zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla danego typu szkoły. W przypadku ucznia klasy programowo najwyższej, termin wniesienia
zastrzeżenia upływa po 2 dniach od klasyfikacji rocznej.”
17. W § 50 ust 1,4 i 5 otrzymują brzmienie:
„1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy - półrocza. Każdy okres kończy się klasyfikacją. Ocena
roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne z całego roku.
4. Ocena klasyfikacyjna roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w
drugim okresie i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca.”
18. W § 50 ust 3. dodaje się punkt 1 w brzmieniu: „Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzi
się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki
w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków”.
19. W § 54 ust 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna rozpatruje indywidualnie każdy przypadek
i wyraża, bądź nie, zgodę na egzamin”.
20. W § 55 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić,
w formie pisemnej, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z przywołaniem naruszonych przepisów. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
21. W § 56 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.”
22. W § 56 skreśla się ust. 2,3,4 i 5.
23. § 64 skreślono w całości.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. §70 zmienia brzmienie:
Szkoła publikuje tekst ujednolicony Statutu po kolejnych nowelizacjach na wniosek Rady
Pedagogicznej i zgodnie z podjętą uchwałą.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej ZSB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
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