Uchwała Nr 13/2011/2012
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Działając na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uchwalonym przez radę pedagogiczną w dniu 21
września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 26 ust.15, p.7) przyjmuje brzmienie:

1.

Semestralną
ocenę
niedostateczną
uczeń
jest
zobowiązany
poprawić
do
31
marca,
a w przypadku ucznia ostatniej klasy technikum i liceum – do końca lutego. Nauczyciel przedmiotu ustala zakres
materiału przewidzianego do poprawy oraz określa formę poprawy.
W § 25 ust.3 przyjmuje brzmienie:

2.

Egzamin poprawkowy dotyczy poprawy oceny niedostatecznej (uzyskanej na koniec roku) z danego przedmiotu.
W § 13 ust.9 przyjmuje brzmienie:

3.

9. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkół,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) uchwalenie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
7) rada pedagogiczna opracowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala te zmiany,
8) uchylony1,
9) rada może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez
ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania,
10) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności,
11) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej,
12) wykonuje zadania rady szkoły, w przypadku, gdy rada ta nie została powołana,
13) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły,
14) rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego, dotyczące wszystkich spraw szkoły,
a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,
15) przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie uczniowi stypendium premiera lub ministra ds. oświaty,
16) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego,
17) rada pedagogiczna wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora szkoły,
18) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela,
1
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19)
20)
4.

ustala regulamin swojej działalności,
podejmuje uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

W § 13 ust.10 przyjmuje brzmienie:
10. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy zespołu szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
3) projekt planu finansowego zespołu szkół,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin będących do dyspozycji dyrektora,
7) wniosek o indywidualny program lub tok nauki,
8) kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
9) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie
zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
10) decyzję dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora bądź innego stanowiska
kierowniczego w szkole,
11) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania,
12) propozycję dyrektora zespołu szkół w sprawie dodatkowych dni wolnych w ciągu roku szkolnego,
13) rada występuje z wnioskiem o nadanie imienia szkole lub placówce,
14) rada wydaje opinię w sprawie ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły, jeśli w szkole nie ma rady szkoły.

5.

W § 12, ust.1 zostają dopisane punkty 14a), 14b), 14c) i 17a) w brzmieniu:
14a) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
14b) podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od
początku następnego roku szkolnego;
14c) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną;
17a) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczoopiekuńczej w szkole;

§2
Powyższa uchwała w wyniku głosowania jawnego w obecności 44 członków Rady Pedagogicznej przy ogólnej
liczbie 68 została przyjęta ilością głosów:
a.

za: 44,

b.

przeciw: 0,

c.

wstrzymało się: 0.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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