
UCHWAŁA NR 19/2020/2021 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tułowicach 

z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
 w sprawie zmian w Statucie Technikum Leśnego 

 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

art. 72 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 oraz § 74 u. 9 p. 10 Statutu Technikum Leśnego w Tułowicach  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Technikum Leśnego w Tułowicach wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 127. u. 1 p. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 127. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

2) ustalanie kryteriów ocenania  zachowania; 

 

2) §144. otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 144. 1. Minimum 30 dni przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.  

2. Formą informacji jest zestawienie stopni z poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z oceną 

zachowania, przygotowane przez nauczycieli przedmiotów i wychowawcę klasy w dzienniku 

elektronicznym.  

3. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu, wychowawca klasy powiadamia 

pisemnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych na spotkaniu klasowym lub przez dziennik 

elektroniczny, na 30 dni przed zakończeniem śródrocznych/rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

4. O ostatecznych stopniach śródrocznych rodzice/opiekunowie prawni są informowani po 

klasyfikacji śródrocznej, a o rocznych na świadectwie szkolnym.  

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w 

trybie określonym w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

3) § 163. otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 163. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić w terminie 5 dni roboczych od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

 

4) § 164. otrzymuje nowe brzmienie: 



§ 164. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje 

komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. Do pracy komisji 

mają zastosowanie przepisy § 166 ust. 3-5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

5) § 166. otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 166. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej, oraz roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

6) § 175. otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 175. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od 

dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



 

7) § 176. otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 176. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

2. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

2) wychowawca klasy,  

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach 

 
..................................................... 

Adam Sinicki 

 

 


		2021-08-31T11:07:13+0200




