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UCHWAŁA NR 33/18 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 28 listopada 2018 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669 ze zm.) oraz § 56 

ust. 6 Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku postanawia: 

§ 1. 

Wprowadzić do Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Białymstoku zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

Anna Niczyporuk 
- dyrektor ZSE w Białymstoku 

 

  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-09-2018&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=996&qppozycja=996
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-09-2018&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1000&qppozycja=1000
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-09-2018&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1290&qppozycja=1290
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=21-09-2018&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1669&qppozycja=1669
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Załącznik 

do uchwały nr 33/18 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 28.11.2018 r. 

 

 

W Statucie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W § 1 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli oraz specjalistów nauczania Zespołu Szkół 

Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku;” 

2) § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Koordynowanie realizacji projektów unijnych jest zadaniem statutowym Zespołu.” 

3) W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut.” 

4) W § 39 ust. 2 pkt 18) kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 19) w brzmieniu: 

„19) doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami Zespołu.” 

5) W § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. O nałożonej karze wychowawczej niezwłocznie informowani są przez wychowawcę: bezpośrednio uczeń 

na piśmie oraz rodzice (prawni opiekunowie) bezpośrednio lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub 

dziennika elektronicznego. Fakt przekazania informacji odnotowuje się w kontaktach z rodzicami 

w dzienniku elektronicznym.” 

6) W § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego zostały opracowane w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651 z późn. zm.; Dz. U. poz. 1534 z późn. zm.).” 

7) W § 52 ust. 36 pkt 1) ppkt b) otrzymuje brzmienie: 

„b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe;”. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=26-11-2018&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1457&qppozycja=1457
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=26-11-2018&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1560&qppozycja=1560
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=26-11-2018&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1669&qppozycja=1669
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=31-08-2023&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1278&qppozycja=1278
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=31-08-2023&qindid=3597&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1651&qppozycja=1651

