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UCHWAŁA NR 04/19 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 16 stycznia 2019 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 04/19 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 16.01.2019 r. 

 

 

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

następujące zmiany: 

 

1) W § 47 ust. 1 pkt 24) otrzymuje brzmienie: 

„24) zmieniać obuwie w szkole.” 

2) Nazwa VII rozdziału Statutu otrzymuje brzmienie: 

„VII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA” 

3) W § 52 ust. 11 sformułowanie „Przedmiotowy system oceniania” zmienia się na „Przedmiotowe zasady 

oceniania”. 

4) W § 52 ust. 44 otrzymuje brzmienie: 

„44. Szczegółowe kryteria i zasady oceniania określają przedmiotowe (nauczycielskie) zasady oceniania, 

które są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.” 

5) W § 52 ust. 45 otrzymuje brzmienie: 

„45. W procesie dokumentowania osiągnięć edukacyjnych uczniów dopuszcza się stosowanie w dzienniku 

lekcyjnym (w komórkach przeznaczonych na oceny cząstkowe) innych dodatkowych symboli poza 

wymienionymi w ust. 34 i 35, o ile określone zostaną przez nauczyciela w przedmiotowych zasadach 

oceniania.” 

6) W § 52a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Szczegółowe zasady, metody i formy oceniania specyficzne dla danej jednostki modułowej ustalane są 

odrębnie w ramach przedmiotowych zasad oceniania przez nauczycieli prowadzących moduł.” 


