Uchwała Nr 29/2016/2017
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
z dnia 13 lutego 2017 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 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§1
W Statucie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uchwalonym przez
Radę Pedagogiczną w dniu 4 marca 2014 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1.

W §116 ust.2, pkt 7) przyjmuje brzmienie:
7) Uczeń, który opuścił klasówkę (pracę klasową, sprawdzian, test, sprawdzian diagnostyczny, badanie
wyników nauczania i in.) z przyczyn usprawiedliwionych, jest zobowiązany ją napisać w ciągu dwóch
tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu
nauczania pozostałych uczniów.
W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę klasową (lub inne
pisemne sprawdzenie wiadomości) po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na napisaniu pracy klasowej
(lub innego pisemnego sprawdzenia wiadomości) o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach
uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

a) jeśli uczeń nie pisał klasówki, nauczyciel wpisuje „n” w rubryce ocen;
b) jeśli uczeń był nieobecny na klasówce z przyczyn nieusprawiedliwionych, powinien ją napisać na
następnej lekcji, tzn. pierwszej, na której będzie obecny po nieobecności na sprawdzianie.
2.

W §116 ust.1 pkt 6) zostaje uchylony.

3.

W §121 ust.4 przyjmuje brzmienie:
4.

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku, gdy co najmniej
połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej
wyższa.

4.

W §126 zostają uchylone ustępy 10 i 11.

5.

W §130, ust.2 przyjmuje brzmienie:
2.

Dyrektor szkoły rozpatruje złożone zastrzeżenie w ciągu 5 dni od daty wpłynięcia zastrzeżenia.

6.

W §131 zostaje uchylony ustęp 2.

7.

W §131 ustępy 1 i 8 przyjmują brzmienie:

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od
stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
8.

W § 89 zostają dopisane ust. 10 i 11 o treści:
10. Zasady współpracy z wychowawcami, nauczycielami, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół
zainteresowań określa Regulamin Biblioteki i Regulamin Szkolnego Centrum Informacji;
11. Zasady współpracy z innymi bibliotekami określają odrębne zasady, opracowywane na bieżąco
pomiędzy zainteresowanymi stronami.

9.

W § 90 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy naszej szkoły.
10. W § 157 zostają dopisane ust.3 i 4 w brzmieniu:
3. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez jego rodziców/opiekunów za
pośrednictwem dziennika elektronicznego w module Wiadomości, w terminie do siedmiu dni od dnia
powrotu ucznia do szkoły.
4. Decyzję, o której mowa w ust.3., podejmuje wychowawca klasy, z własnej inicjatywy lub na wniosek
rodziców.

§2
Powyższa uchwała w wyniku głosowania jawnego w obecności 41 członków Rady Pedagogicznej
przy ogólnej liczbie 51 została przyjęta ilością głosów:
a. za: 39,
b. przeciw: 0,
c. wstrzymało się: 2.

§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły oraz zobowiązuje go
do opublikowania tekstu ujednoliconego statutu w terminie 30 dni od podjęcia
niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

