załącznik nr 16
do protokołu RP z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 97/2014/2015
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Pedagogiczna postanawia:
§ 1. Zatwierdzić projekt zmian w Statucie Szkoły przedstawiony przez
Dyrektora Szkoły.
§ 2. Do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Stanisława Staszica w Siedlcach, kształcą młodzież w zawodach: technik
elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik
mechanik, technik teleinformatyk, elektryk, monter elektronik, mechanikmonter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, monter
mechatronik.”
2. W § 6.1 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„umożliwia pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi,
edukacyjnymi oraz predyspozycjami.”
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3. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu
Szkół są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia
edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia
w zawodach;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego
zestawu programów nauczania;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.”,
4. W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 3, 4 mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.”
5. W § 12 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dyrektor decyduje o przyjęciu ucznia, w przypadku przechodzenia ucznia
ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej do szkoły należącej do Zespołu
Szkół, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole,
do której uczeń uczęszczał, na podstawie arkusza ocen.”
6. W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„1. Zespół Szkół podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych
warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków
niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Zespołu Szkół i jej
rozwoju organizacyjnego.
2. Działania, o których mowa w ust. 5, dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów
i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania Zespołem Szkół.”
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7. W § 12 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół.”
8. W § 12 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
„odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia.”
9. W § 12 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„stwarza warunki do działania w Zespole Szkół wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji.”
10. W § 14 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Zespołem Szkół przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu Szkół.”
11. W § 33 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty i opracowany na tej podstawie Wewnątrzszkolny System
Oceniania uczniów, stanowiący Załącznik Nr 4 do Statutu Zespołu Szkół.”
12. W § 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a) w brzmieniu:
„ Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć
w szkole w zajęciach dodatkowych, z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.”
13. W § 64 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ Dyrektor Zespołu Szkół jest upoważniony do publikowania tekstu jednolitego
Statutu w drodze obwieszczenia.”
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§ 3. Do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wprowadza się
następujące zmiany:
1. W rozdz. IV po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„ Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną przez siebie ocenę w formie ustnej
lub pisemnej, wskazując uczniowi jego mocne i słabe strony.”
2. W rozdz. IV po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„Uzasadnienie ocen nauczyciel przekazuje zainteresowanym rodzicom w sposób
ustny w trakcie zebrań z rodzicami lub podczas indywidualnych konsultacji
w czasie dyżuru nauczyciela zgodnie z harmonogramem dyżurów.”
3. W rozdz. IV po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„Nauczyciel udostępnia rodzicom dokumentację dotyczącą oceniania:
 podczas zebrań z rodzicami;
 podczas indywidualnych konsultacji nauczyciela;
 podczas indywidualnych konsultacji wychowawcy;
 poprzez dziennik elektroniczny;
 poprzez kontakt telefoniczny z wychowawcą;
 poprzez e-mail z wychowawcą.
4. W rozdz. IV po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom w szkole przez nauczyciela. Prace nie mogą być kopiowane.”
5. W rozdz. IV po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:
„Na wniosek ucznia i jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminów
klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych jest udostępniana do wglądu
uczniowi lub jego rodzicom.”
6. W rozdz. IV ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„ Nie później niż tydzień przed ustalonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół
terminem przeprowadzania rady klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej
nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
wychowawca o ocenach zachowania. Wszelkie przewidywane oceny muszą być
odnotowane w dzienniku elektronicznym jako ”proponowana ocena” na
stronach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz na stronie oceny
zachowania”.
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7. W rozdz. IV w ust. 14 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
„Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny
klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Zespołu Szkół. Egzaminy
przeprowadzane są przez Zespół Szkół. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny
zachowania.”
8. W rozdz. IV ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną śródroczną
końcoworoczną wychowawcy są zobowiązani zorganizować dyżur w szkole
i poinformować zainteresowanych rodziców o przewidywanych ocenach
semestralnych/rocznych.
2. Nie później niż dwa dni robocze przed terminem rady klasyfikacyjnej
śródrocznej i końcoworocznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów
wystawiają w dzienniku elektronicznym ocenę klasyfikacyjną, a wychowawca
ocenę zachowania.”
9. W rozdz. IV ust. 23 otrzymuje brzmienie:
„Uczeń lub jego rodzic może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół zastrzeżenia,
jeżeli uzna, że roczna/semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłaszane nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
10. W rozdz. IV ust. 34 otrzymuje brzmienie:
„Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym
terminie do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.24 lit.a może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.”
11. W rozdz. V ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie raz w roku: w klasach
maturalnych bezpośrednio po zakończeniu 15 tygodnia, a w pozostałych klasach
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bezpośrednio po zakończeniu 19 tygodnia i końcoworocznie zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego, ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół.”
12. W rozdz. V ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia przekraczających 50% czasu przeznaczonego
na dane zajęcia w planie nauczania. Nauczyciel ma obowiązek pisemnego
uzasadnienia nieklasyfikowania ucznia.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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