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Uchwała Nr 15/2014/2015 

  

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 

z dnia 28 października 2014 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.) 

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 § 9 wprowadza się następujące zmiany:  

a) ust. 1, 2, 5 przyjmują brzmienie: 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i kształcenia 

zawodowego dla poszczególnych zawodów, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego”, i program nauczania zawodowego w danym zawodzie, 

dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu 

nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

5. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien 

uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację 

szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów 

b) zostają dopisane ust. 1a, 17a w brzmieniu: 

1a. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia 

i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 

dla zawodu. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści 

kształcenia, ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza 

podstawę programową spełniają warunki: 
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1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

17a. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1). 

2. W § 10 wprowadza się następujące zmiany:  

a) ust. 1 i 2 przyjmują brzmienie: 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole. 

2. Propozycje podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących 

zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  

b) zostają dopisane ust. 3 – 8 w brzmieniu: 

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2, przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć kształcenia 

w zawodzie. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych 

edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub 

materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać 

zmian w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości 

zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany 

materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić  szkolny zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących 

w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych 

8. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia 

zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz 

materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana 

jest na stronie www oraz na wejściowych drzwiach szkolnych. 

 

3. W § 48 zachodzą następujące zmiany:  
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a) ust. 3,4,5,7,8 przyjmują brzmienie: 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.   

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/ 

zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, 

w których zajęcia są organizowane. 

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy  i zakres 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania . 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych – od 12 do 16 godzin. 

b) zostają dopisane ust. 3a, 4a, 6a, 11a o następującej treści: 

3a. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza placówką. Może to nastąpić w sytuacji braku 

nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia 

zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

4a. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem 

spełnienia łącznie dwóch warunków: 

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość;  

2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  

6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek, o którym mowa w ust. 6, wpisuje się do Dziennika nauczania indywidualnego, zaś 

dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.    

11a. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego 

albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego 

wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

4. W § 50 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Budowlanych; 

3) Rada Rodziców – wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu; 

4) Samorząd Uczniowski – wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 

5. W § 55 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust.1 punkt 11) uchyla się
1
,  

b) w ust. 2 zostają dopisane punkty 21) i 22) w brzmieniu: 

                                                           
1
 Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku z dnia 28 października 2014 roku 

w spawie zmian w statucie szkoły. 
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21) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w 

zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

22) podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym. 

6. W § 57 ust.13 dopisany zostaje punkt 2a) w brzmieniu: 

2a) opiniuje propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego; 

7. W § 58 zachodzą następujące zmiany: 

a)  ust. 9 punkt 2) przyjmuje brzmienie: 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły obejmujący 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, 

realizowany przez nauczycieli, 

b) ust. 9 punkt 3) przyjmuje brzmienie: 

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c) ust. 12  punkt 2) przyjmuje brzmienie: 

2) opiniuje decyzję dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia 

lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły; 

d) ust. 12 zostaje dopisany punkt 5) w brzmieniu: 

5) opiniuje propozycję dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

8. W §66 uchyla się ust.2
2
. 

9. Po §66 dodaje się §66a o następującej treści: 

§66a Organizacja nauczania religii/etyki w szkole. 

1. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć.  

2. W przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia 

dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach 

z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki 

w planie zajęć szkolnych. 

                                                           
2
 Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku z dnia 28 października 2014 roku 

w spawie zmian w statucie szkoły. 
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3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych w ust. 1 zajęciach szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych 

opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki wyraża 

się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się 

w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia 

uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.  

5. Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.  

6. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

7. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 7 

uczniów/ dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ 

prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje 

naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach 

międzyszkolnych. 

8. W sytuacjach, jak w ust. 7, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen 

i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

9.  Ocenę z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa 

z wyróżnieniem. Ocena z religii/ etyki nie ma wpływu na promocję ucznia. 

10. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu 

ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

11. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie 

kościoła lub związku wyznaniowego. 

12. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach opisanych w §9 statutu 

szkoły. 

 

10. Po §95 dodaje się §95a w brzmieniu: 

§95a 1. W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. 

Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego. 

2. W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 1 wchodzą zatrudnieni w szkole 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

3. Do zadań zespołów, o których mowa w ust.7 należy przygotowanie wspólnie propozycji: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć 

kształcenia w zawodzie. 

11. W §70 dopisane zostają ust. 1 - 6 w brzmieniu: 

1. Zezwolenie na  spełnianie obowiązku nauki poza placówką może być wydane w dowolnym 

czasie, w którym ten obowiązek ciąży.  

2. Ustawowy opiekun do wniosku o spełnianie obowiązku nauki jest zobowiązany dołączyć: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
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2) oświadczenie ustawowych opiekunów o zapewnieniu uczniowi warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej rocznego obowiązkowego kształcenia 

ogólnego i zawodowego na danym etapie kształcenia; 

3) zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów do przystępowania ucznia do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów ujętych  w szkolnym planie nauczania. 

3. Zasadę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa  §123 statutu szkoły. Uczniowi 

spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie wystawia się oceny z zachowania. 

4. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza placówką otrzymuje świadectwo odpowiednio 

promocyjne lub ukończenia szkoły, po spełnieniu wymogów określonych w §131 statutu 

szkoły. 

5. Uczeń spełniający obowiązek poza placówką ma prawo uczestniczyć w zajęciach rozwijających 

zainteresowania, wspierających rozwój ucznia, dydaktyczno-wyrównawczych 

i specjalistycznych organizowanych w szkole, na warunkach ustalonych z dyrektorem szkoły. 

6. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku nauki w przypadkach: 

1) wystosowania wniosku przez ustawowych opiekunów; 

2) nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów 

klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

 

 

§ 2 

Powyższa uchwała w wyniku głosowania jawnego w obecności  36 członków Rady Pedagogicznej 

przy ogólnej liczbie  49 została przyjęta ilością głosów: 

a. za: 36, 

b.  przeciw: 0, 

c. wstrzymało się: 0. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


