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UCHWAŁA NR 08/19 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 11 lutego 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 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
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Załącznik 

do uchwały nr 08/19 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

z dnia 11.02.2019 r. 

 

 

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

następujące zmiany: 

 

1) W § 40 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) zapoznanie z Koncepcją pracy szkoły, Statutem szkoły, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, w tym 

z warunkami i trybem uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania, Programem wychowawczo-profilaktycznym i zarządzeniami Dyrektora 

szkoły oraz ich egzekwowanie;” 

2) W § 52 ust. 5 pkt 1) słowo „roczny” zamienia się na „rocznych”. 

3) W § 52 ust. 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych.” 

4) W § 52 ust. 26 otrzymuje brzmienie: 

„26. Wychowawca klasy minimum na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach 

nagannych zachowania. Przekazanie informacji następuje ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego.” 

5) W § 52 dodaje się ust. 42a w brzmieniu: 

„42a. Uczeń, który w ciągu roku szkolnego nie zaliczył pozytywnie połowy pisemnych sprawdzianów 

(minimum 1 godzina lekcyjna), może otrzymać niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z danego 

przedmiotu (danej jednostki modułowej).” 

 


