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UCHWAŁA NR 3 /2015/ 2016
RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ENERGETYCZNYCH
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE WPROWADZANIA ZMIAN DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ
BUDOWLANO-ENERGETYCZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Do Statutu Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza się
następujące zmiany:
1. W rozdziale IX Organy szkoły i ich kompetencje:
1) w § 65 w ust. 4 po pkt.5) dodaje się pkt. 6) w brzmieniu:
„ 6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.”
2) w § 67 w ust. 6 po pkt. 10) dodaje się pkt. 11) w brzmieniu:
„ 11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego”.
2. W rozdziale XIII Wewnętrzne zasady oceniania:

1) w §105 w ust.1 po pkt. 5) dodaje się pkt. 6) w brzmieniu:
„ 6) Zasada przekazywania informacji zwrotnej – uczeń przy każdej ocenie otrzymuje informację
dotyczącą mocnych i słabych stron swojej pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy”.
2) w §107 po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ ust.1a. Za oceny pozytywne uznaje się oceny wymienione w ust. 1. pkt. 1) – 5), natomiast za ocenę
negatywną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1. pkt.6)”.
3) w §108 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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„ ust.4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej rocznych i
końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen z rocznych lub
końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli liczba ta nie jest liczbą całkowitą,
ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę”.
4) w §110 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„ ust.12. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii lub całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na
podstawie opinii lekarza o możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, przez okres wskazany w tej
opinii”.
5) w §110 po ust. 12a dodaje się ust. 12b w brzmieniu:
„ ust.12b. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii”.
6) w §111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy w szkole młodzieżowej i dwa semestry w szkole dla
dorosłych”.
7) w §111 po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„ ust. 1a.Termin klasyfikacji śródrocznej na bieżący rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły, uwzględniając
równą liczbę tygodni w obu okresach/semestrach”.
8) w §113 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ ust.8. Egzamin klasyfikacyjny uczeń zdaje w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
zadań praktycznych”.
9) w §113 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, o której mowa w ust.10, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia)
egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę”.
10) w §113 po ust. 12a dodaje się ust. 12b w brzmieniu:
„ ust. 12b. Nauczyciel obowiązany jest do udostępnienia uczniowi i jego rodzicom dokumentacji
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia”.
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11) w §114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ ust.2. Egzamin poprawkowy uczeń zdaje w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
zadań praktycznych”.
12) w §114 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, o której mowa w ust.6, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną
ocenę”.
13) w §115 w ust. 3 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
„ 3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji”.
14) w §115 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia”.
15) w §116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ ust.2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe
konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu
przeznaczonego na te konsultacje”.
16) w §116 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„ ust.2a. Ocena negatywna z pracy kontrolnej nie wpływa na dopuszczenie słuchacza do egzaminu”.
17) w §116 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„ ust.2b. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu pisemnego słuchacz może przystąpić
do formy ustnej. Ocena pozytywna z tej części egzaminu umożliwia otrzymanie pozytywnej oceny
końcowej”.
18) w §116 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 18. Ocenione prace egzaminacyjne wraz z protokołem przeprowadzonego egzaminu
semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego
przechowywane są w archiwum Szkoły do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez
słuchacza”.
19) w §117 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
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„ ust.10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie

może

przystąpić do egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym

(sytuacja losowa lub zdrowotna) – egzaminy te przeprowadza się po zakończeniu zajęć
dydaktycznych w semestrze jesiennym, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu zajęć
dydaktycznych w semestrze wiosennym, nie później niż do 31 sierpnia”.
20) w §117 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„ ust.15. Słuchacza powtarzającego semestr zwalnia się z realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których otrzymał uprzednio pozytywną ocenę semestralną, ale wyłącznie w
przypadku powtarzania przez niego semestru, w sytuacji gdy na jego wniosek, umotywowany
przyczyną zdrowotną lub losową, dyrektor szkoły wyraził zgodę na powtórzenie semestru”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Honorata Sachowska-Barańczak
Dyrektor szkoły
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Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. , Nr 61, poz. 624 z
późn. zm.)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. z 2002r. , Nr 100, poz. 908 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. .U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z
póżn. zm.)

