
Uchwała nr 12/2021/2022 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie 

z dnia 02.11.2021r. 

w sprawie zmian w Statucie Technikum w Działoszynie 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN z 

dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz Uchwały Nr 172/20 

Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 15 maja 2020r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie uchwala co następuję: 

§1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Liceum Ogólnokształcącego  w Działoszynie: 

1. W całym Statucie zastępuje się sformułowania; dziennik, dziennik zajęć lekcyjnych 

oraz  dziennik lekcyjny sformułowaniem dziennik elektroniczny we wszystkich jego formach 

gramatycznych 

2. W § 3 wprowadza się ustęp 4 i 5 o brzmieniu: 

4. Szkoła prowadzi elektroniczny dziennik, dokumentujący przebieg nauczania i działalność 

wychowawczą szkoły, zgodnie z wymogami: 

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

5. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego określone są w odrębnym 

dokumencie szkolnym „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole 

Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Działoszynie ”, 

3.   W § 31 punkt 13) otrzymuje brzmienie: 

13) prowadzą prawidłowo dokumentację przebiegu procesów dydaktycznych w postaci 

dziennika elektronicznego i/lub dzienników zajęć dodatkowych. Prowadzenie dziennika 

elektronicznego odbywa się na podstawie „Regulaminu funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Działoszynie ”, 

4. W § 32 punkt uchyla się punkt 10) 

5. w § 40 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Najpóźniej na tydzień przed planowanym śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej, a na  dwa tygodnie przed planowanym rocznym zebraniem 

klasyfikacyjnym nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w trakcie zajęć 

informują ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej/rocznej. Przewidywane 



oceny są wystawione w dzienniku elektronicznym i za jego pośrednictwem przekazane do 

wiadomości Rodziców/ prawnych opiekunów. 

7. W § 40 ustęp 11 otrzymuje brzmienie: 

11.  O zagrożeniu śródroczną/ roczną oceną niedostateczną ucznia wychowawca klasy 

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 2 tygodnie przed planowanym 

śródrocznym, a na 4 tygodnie przed planowanym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej 

poprzez:  

1) przekazanie Rodzicowi/prawnemu opiekunowi informacji na zebraniu z rodzicami 

2) przekazanie informacji w formie pisemnej  

3) rozmowę telefoniczną z rodzicem lub prawnym opiekunem; fakt rozmowy odnotowuje  

    w dzienniku elektronicznym; 

 

8. W § 40  uchyla się ustęp 12 

9. w § 44 ustęp 1 dodaje się punkt  9 i 10 o brzmieniu: 

 9) Najpóźniej na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej, a na dwa tygodnie przed planowanym rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału na godzinie wychowawczej informuje uczniów  

o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Przewidywana ocena 

zachowania jest wystawiona w dzienniku elektronicznym i za jego pośrednictwem przekazana 

do wiadomości Rodziców/ prawnych opiekunów.  

10) W przypadku przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej oceny zachowania 

wychowawca klasy informuje Rodziców/ prawnych opiekunów na dwa tygodnie przed 

planowanym śródrocznym zebraniem Rady Pedagogicznej, a na 4 tygodnie przed 

planowanym rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poprzez kontakt 

osobisty, pisemny lub telefoniczny. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

10. w § 47 punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

10) usprawiedliwienie nieobecności w ciągu tygodnia pisemnym usprawiedliwieniem  

od rodziców, lub usprawiedliwieniem własnym, jeżeli uczeń jest pełnoletni.  Rodzice mogą 

również usprawiedliwić nieobecność ucznia, powiadomić wychowawcę o przyczynie  

i terminie nieobecności za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

W przypadku dłuższej nieobecności - tzn. powyżej 2 tygodni, obowiązek dostarczenia 

zwolnienia lub poinformowania wychowawcy o dłuższym leczeniu spoczywa na rodzicach 

ucznia; 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Działoszynie. 

§3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

 

 


