
UCHWAŁA NR 44/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chełmży 

z dnia 28.06.2016 r. 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Chełmży. 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół  

w Chełmży uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Chełmży: 

1. w § 116 ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „Śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli i wychowawców najpóźniej na tydzień 

(na 5 dni roboczych) przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

Informacja o tych ocenach jest przekazywana uczniom i rodzicom poprzez wpis do 

dziennika elektronicznego.”  

2. w § 117 ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „Semestralne oceny klasyfikacyjne są 

ustalane przez nauczycieli najpóźniej na tydzień (na 5 dni roboczych) przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Informacja o tych ocenach jest 

przekazywana słuchaczom poprzez wpis do dziennika elektronicznego.” 

3. § 107  ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego 

rodziców lub prawnych opiekunów, (w szkole dla dorosłych - dla słuchacza). 

Nauczyciel powinien uzasadnić ocenę. W szkole dla dorosłych sprawdzone                      

i ocenione prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi.” 

4. po § 107 ust. 4 dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „1) Sprawdzone i ocenione prace 

pisemne są przedstawiane i omawiane z uczniami na zajęciach,” 

5. po § 107 ust. 4 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „2) Uczeń otrzymuje do domu pracę 

klasową, którą ma obowiązek dostarczyć na najbliższą lekcję, rodzice muszą 

potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznali się z pracą;” 

6. w § 107 ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „ 3) Jeżeli uczeń nie dostarczy podpisanej 

przez rodzica pracy klasowej w wyznaczonym terminie, otrzyma uwagę negatywną 

wpisaną do dziennika elektronicznego. Może to skutkować obniżeniem oceny 

zachowania.” 

7. § 121  ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego 

sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska 

nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, 

termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.” 

8. § 122  ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego 

sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin 



egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję.” 

9. po § 123 ust 6 dodaje się ust. 6 a w brzmieniu: „6a Imię i nazwisko zdającego.” 

10. § 124  ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Z prac komisji sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, 

wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca RP 

p.o. Dyrektora ZS w Chełmży 

Katarzyna Komakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do UCHWAŁY NR 44/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chełmży 

z dnia 28.06.2016 r. 

 

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Chełmży wprowadzono na podstawie zaleceń po kontroli 

przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


