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Uchwała Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Lubawie
Nr 12/2018/2019
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie: nowelizacji Statutu Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 30 listopada 2017 r.
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala
co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół w Lubawie wprowadza się następujące zmiany:

1. w Rozdziale VI:
a. § 2 ust. 6 tabela dotycząca zachowania bardzo dobrego otrzymuje brzmienie:
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Stosunek do
obowiązków
szkolnych
1. Systematycznie
i aktywnie uczestniczy
w zajęciach szkolnych.
2. Bierze udział
w imprezach kulturalnych i zajęciach
pozalekcyjnych
organizowanych przez
szkołę i klasę.
3. Przestrzega
wszystkich punktów
w regulaminach
Zespołu.
4. W szkołach
zawodowych uzyskuje
co najmniej ocenę
dobrą z praktycznej
nauki zawodu

Kultura osobista

Frekwencja

1. Odpowiednio
zachowuje się wobec
nauczycieli
i pracowników szkoły
oraz osób obcych.
2. Podporządkowuje
się poleceniom
i zarządzeniom
obowiązującym
w Zespole.
3. Dba o kulturę
słowa i zachowania,
umie taktownie
uczestniczyć
w dyskusji.
4. Nie narusza
godności własnej
i innych uczniów.
5. Jest uczciwy
i życzliwy
w kontaktach
międzyludzkich

1. Systematycznie
i punktualnie uczęszcza
na zajęcia szkolne.
2. Usprawiedliwia
nieobecności na
zajęciach zgodnie
z przyjętymi zasadami
w Zespole.
3. Uczeń nie powinien
mieć więcej niż dwie
godziny
nieusprawiedliwione w
semestrze.

Zaangażowanie w życie
klasy, szkoły i środowiska
1. Uczestniczy w pracach na
rzecz klasy, szkoły
i środowiska.
2. Dba o mienie społeczne.
3. Dba o dobre imię szkoły.

6. Dba o estetykę
ubioru i o higienę
osobistą.
7. Dba o zdrowie, nie
ulega nałogom
w szkole i poza
szkołą.
8. Nie ma uwag
negatywnych
zapisanych
w dzienniku

b. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1.

Formy i metody

1)

test diagnostyczny,

2)

odpowiedź ustna,

3)

praca na lekcji,

4)

zadania domowe,

5)

kartkówka (forma niezapowiedziana, obejmująca materiał z 3 ostatnich lekcji
i trwająca nie dłużej niż 15 minut),
sprawdzian (forma zapowiedziana 1 tydzień wcześniej, obejmuje materiał

6)

z 5 ostatnich lekcji i trwa minimum 20 minut),
praca klasowa (forma zapowiedziana co najmniej 1 tydzień wcześniej, obejmuje

7)

materiał z 1 działu i trwa minimum 1 godzinę lekcyjną),
praca pozalekcyjna (konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, uroczystości szkolne,

8)

itp.).”
c. § 7 ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
8. Na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni
nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o proponowanych rocznych
lub końcowych ocenach niedostatecznych i odnotowanie tych ocen w dzienniku
elektronicznym. Wychowawca klasy w ciągu kolejnych 5 dni roboczych wysyła pisemną
informację do rodziców o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych (dziennik
elektroniczny, poczta tradycyjna) i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.
9. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia
o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych (semestralnych), rocznych lub
końcowych.”

2. w Rozdziale VIII
a. w ust. 1 po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„pkt 5)

technik logistyk.”
b. w ust. 2 po pkt 18) dodaje się pkt 19) w brzmieniu:
„pkt 19)
rolnik.”

3. w Rozdziale XII § 1 ust. 3 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„pkt 6)
odzież wierzchnia nie może zawierać wulgarnych nadruków, treści promujących używki
i środki psychoaktywne oraz postawy antyspołeczne.”

4. w Rozdziale XIII § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ ust. 7
Dopuszczalna ilość godzin lekcyjnych nieobecnych, którą w półroczu może usprawiedliwić
rodzic w formie o której mowa w ust.4 pkt 4) powyżej, wynosi:
1) 30 godzin dla klas ostatnich klas szkół kończących się egzaminem maturalnym w
drugim półroczu roku szkolnego,
2) 20 godzin dla klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopniapracownicy młodociani,
3) 30 godzin dla klas I i II Branżowych Szkół I Stopnia- pracownicy młodociani,
4) 40 godzin dla pozostałych klas.
Pozostałe przyczyny nieobecności aby mogły zostać usprawiedliwione, muszą być
potwierdzone zgodnie z pozostałymi dopuszczalnymi formami, o których mowa w ust. 4 pkt
1) do 3) powyżej.”
§2
Wychowawców klas zobowiązuje się do poinformowania uczniów oraz rodziców
o dokonanych zmianach w Statucie Zespołu Szkół w Lubawie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Zespole Szkół w Lubawie.

