Uchwała nr 58/2015
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Pińczowie (z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.)
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 Zespołu Szkół Zawodowych
uchwala co następuje:

§1
W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie wprowadza się
następujące zmiany:
1) W wykazie aktów prawnych regulujących pracę Szkoły:
a) w ust. 3 dopisuje się zmiany w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
zawarte w Dz.U. z 2015 r. poz.357,1045,1240. Otrzymuje on brzmienie:
,,(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr. 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr
17, poz. 141, Nr. 94, poz. 788, Nr. 122,poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 56,
poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z
2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205,
poz. 1206; z 2012 r. Nr 0, poz. 941 i 974; z 2013 r. Nr 0, poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317
i 1650, z 2014 r. Nr 0, poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146,1198,1877 oraz z 2015r.
poz.357,1045,1240)’’
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
,,Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015
r. poz. 357).’’
c) dodaje się ust.42 o brzmieniu:
,,Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)’’
d) dodaje się ust.43 o brzmieniu:
,,Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2015 r.,
poz.1113)’’

2) w §1 :
a) ust.2 uchyla się lit. d w następującym brzmieniu:
,,d) Liceum Profilowane,’’
b) ust.3 uchyla się lit. d w następującym brzmieniu:
,,d) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Liceum Profilowane w
Pińczowie’’
c) ust.4 uchyla się lit. d w następującym brzmieniu:
,,d) Liceum Profilowane – 3 lata,’’
3) w §2 po ust. 4 dodaje się punkt 4a, 4b, 4c, 4d, w następującym brzmieniu:
,,4a) czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty wykonują nauczyciele wizytatorzy, którzy mają prawo:
1) wstępu do szkoły;
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,
wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora
szkoły;wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
i inne zajęcia organizowane przez szkołę;
4) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły;
4b) nauczyciele wizytatorzy mogą wydawać dyrektorowi szkoły zalecenia wynikające z
przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.
4c) dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia
zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia
o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obwiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
4d) organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników
i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru
pedagogicznego.’’
4) W §4 dodaje się treść w następującym brzmieniu:
,,Cele ogólne – Szkoła:
a) tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, która ma na celu podniesienie efektów
kształcenia i wychowania
b) czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesów kształcenia, wychowania i opieki
w szczególności nad adekwatnością procesu kształcenia i wychowania do potrzeb
i możliwości uczniów
c) zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju na miarę jego
indywidualnych możliwości,
d) dba o doskonalenie jakości pracy szkoły i jej postęp organizacyjny, prowadzący do jej
rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska
lokalnego w działania szkoły,’’
oraz zmienia się lit. f która ma brzmienie:

,,f) organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań oraz inne
zajęcia
pozalekcyjne, do których zalicza się:
dodaje się też punkt f1), f2), f3) o następującym brzmieniu:
,,f 1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f 2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
f 3) zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.’’
Dodaje się lit. k w następującym brzmieniu:
,,k) umożliwia pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
oraz predyspozycjami;’’
5) W §6 ust. 3 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:
,,d) realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.’’
6) W §10 w ust. 5 dodaje się lit. j) o następującym brzmieniu:
,,j) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły lub placówki.’’
7) W §15 w ust. 9 dodaje się lit. g), h), i) o następującym brzmieniu:
,,g) nauczycielom, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzonych tych zajęć przysługuje wynagrodzenie nie
wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony
w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela dla nauczyciela
dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie,
h) zajęcia, o których mowa w punkcie g są przydzielone za zgodą nauczyciela,
i) zajęcia, o których mowa w punkcie g nie są wliczone do tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.’’
8) W §19 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
,,3. Uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego przysługują podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, o ile będzie
z nich korzystał.’’

9) W §23 dodaje się ust.10 i 11 w następującym brzmieniu:
,,10) uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace
ucznia,
11)
na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się
dokumentację dotyczącą przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego
oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.’’
10) W §31 dodaje się ust.4 i 5w następującym brzmieniu:
,,4. Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają wykształcenie średnie;
b) posiadają zaświadczenie lekarskie,
5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej
program nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji
przydatnych w danym zawodzie - uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu.
a) jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów
szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym
zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w
zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub
predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.’’
11) W §32 dodaje się ust.1,2,3,4 w następującym brzmieniu:
,,1. Dyrektor Szkoły na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może wyrazić zgodę na
przeniesienie ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły
publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu.
2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły
publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia
zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen
ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.
3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można
przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.
a)
Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest
przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr po zdaniu egzaminów
klasyfikacyjnych.
4. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do

szkoły publicznej tego samego typu określa w rozporządzeniu minister do spraw oświaty
i wychowania.
a) Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy
programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży - na semestr
programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia
o przebiegu nauczania ucznia uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych
przez ucznia, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. ,,
12) W zał. Nr 7 ,,Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie’’ zmienia się §2 w następującym
brzmieniu:
,,1.Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3
są ustalane w sposób określony w statucie szkoły według następującej skali:
1) stopień celujący

-6

2) stopień bardzo dobry

-5

3) stopień dobry

-4

4) stopień dostateczny

-3

5) stopień dopuszczający

-2

6) stopień niedostateczny

-1

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt. 1–5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt. 6.
4.Dopuszcza się stosowanie w trakcie oceniania śródrocznego dodatkowych ocen
cząstkowych, a mianowicie:
1) stopień dobry z plusem o zapisie 4+
2) stopień dostateczny z plusem o zapisie 3+
3) stopień dopuszczający z plusem o zapisie 2+
5.Oprócz ocen cząstkowych wprowadza się dodatkowe zapisy „ jak niżej”:
1) „ 0”
- nieobecność na sprawdzianie pisemnym
2) „ bz”
- brak zadania
3) „ np”
- zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji
6. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane według skali:
1) stopień celujący

-6

2) stopień bardzo dobry

-5

3) stopień dobry

-4

4) stopień dostateczny

-3

5) stopień dopuszczający

-2

6) stopień niedostateczny

-1

7.Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne zapisywane są w dokumentacji szkolnej
w pełnym brzmieniu.’’

13) W § 5 ust.7 otrzymuje następujące brzmienie:
,,7.Uczeń ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi, jeśli w danym dniu otrzymał dwie oceny
niedostateczne z innych przedmiotów oraz do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania
w semestrze bez podania przyczyny. Zgłoszenie nieprzygotowania zapisuje się symbolem
„np”.’’
14) W § 7 ust.6 otrzymuje następujące brzmienie:
,,6) w przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, i informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się słowo „zw” ‘’
15) W § 7 ust.9 otrzymuje następujące brzmienie:
,,9) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zw”.’’
16) W § 10 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
,,2.Zapisy w dziennikach są ostateczne. Nie wolno wpisywanych ocen zmieniać .
Pomyłkowe zapisy należy zgłosić na radzie klasyfikacyjnej.’’
17) W § 12 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
,,1.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie, mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustaleń tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych/ semestralnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.’’
18) W § 12 ust.7 otrzymuje następujące brzmienie:
7. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
19) Dodaje się § 14
,,1. Dla absolwentów technikum oraz liceum ogólnokształcącego przeprowadzany jest
egzamin
maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.

2. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów maturalnych zawarte są w ustawie z 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 września
1991 r., a także w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej określających
szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego.
3. Dla uczniów, absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz słuchaczy
policealnej szkoły zawodowej przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie, będący formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu
jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych
w podstawie programowej
kształcenia w zawodach.
4. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
zawarte są
w ustawie z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw z dnia 7 września 1991 r., a także w rozporządzeniach Ministra
Edukacji Narodowej określających szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.’’

§2
Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica do
opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu Statutu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 18.09.2015r. i obowiązuje od dnia 1 września
2015r.

